ANNOUNCEMENT
Amsterdam | 28 August 2019

Global Telecom Holding announces proceeding
with the delisting procedures of the Company
from the EGX

تعلن شركة جلوبال تيلكوم القابضة عن سيرها في إجراءات شطب
الشركة من جداول البورصة

Amsterdam, 28 August 2019 – Global Telecom
Holding S.A.E. (“GTH” or the “Company”) (EGX:
GTHE.CA), an Egyptian joint stock company, today
announces it is proceeding with the voluntary
delisting procedures of the Company from the
Egyptian Exchange (“EGX”) by virtue of the Listing
Committee’s decree issued on 27 August 2019
regarding the approval to proceed in the voluntary
delisting procedures following the acquisition by the
Company of the shareholders and creditor pledgees’
shares in accordance with Article (55) and Article
(55) bis of the EGX Listing Rules and Article (74) of
the Executive Regulations applicable and the
resolutions of the Extraordinary General Assembly
which held on 26 August 2019, which included the
following resolutions:

 تعلن شركة جلوبال تيلكوم القابضة2019  أغسطس28 أمستردام في
( شركةEGX:GTHE.CA,) )" ("جي تي أتش" أو "الشركة.م.م.ش
 اليوم عن بدئها السير في إجراءات الشطب االختياري،مساهمة مصرية
27 من جداول البورصة المصرية بموجب قرار لجنة القيد الصادر في
 بالموافقة على سير الشركة في إجراءات الشطب2019 أغسطس
االختياري بعد تنفيذ عملية شراء الشركة السهم المساهمين والدائنين
)74( ) مكرر من قواعد القيد والمادة55() و55( المرتهنين طبقا ً للمادة
من اإلجراءات التنفيذية المعمول بهما وقرارات الجمعية العامة غير
 والتي تضمنت القرارات2019  أغسطس26 العادية المنعقدة بتاريخ
:التالية

1- Approving the voluntary delisting of the  الموافقة على شطب الشركة من جداول البورصة وفقا ً ألحكام-1
Company from the EGX in accordance with ) من74( ) مكرر من قواعد القيد والمادة55( ) و55( المادتين
Articles (55) and (55) bis of the Listing Rules and
اإلجراءات التنفيذية لها؛
Article (74) of the Executive Regulations;
2- Approving the purchase by the Company of the
shares of all shareholders and those affected by
the delisting (including the creditor pledgees)
willing to sell their shares to the Company,
whether they have voted for or against the
Delisting resolution in the EGSM provided that
they tender their shares to the Company during a
period of 6 months from the date of this General
Meeting through the mechanism set by the EGX
whether during the period in which the Company
is still listed on the EGX or after the issuance of
the final Delisting Decree by the EGX Listing
GLOBAL TELECOM HOLDING S.A.E.

 الموافقة على شراء الشركة ألسهم جميع المساهمين والمتضررين-2
من الشطب (بما في ذلك الدائنين المرتهنين) الراغبين في بيع
 سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب في،أسهمهم للشركة
الجمعية العامة غير العادية متى تقدموا بعرض أسهمهم للشركة

خالل ستة أشهر من تاريخ هذه الجمعية من خالل النظام المعد
من قبل البورصة سواء في الفترة التي التزال الشركة مقيدة
بجداول البورصة المصرية أو بعد اتخاذ لجنة القيد قرارها
بشأن تمام شطب أسهم الشركة من البورصة؛
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Committee regarding the delisting of the
Company’s shares from the EGX;
3- Approving the establishment by the Company of
a delisting account to be coded on EGX and to be
used for the purchase of the shareholders’ shares
by the Company as outlined above and to be
funded by VEON (or any of its chosen holding
companies or related parties) as the majority
shareholder of the Company as third-party
guarantor in accordance with article 55 bis of the
EGX listing rules;

 الموافقة على قيام الشركة بإنشاء حساب أسهم الشطب يتم تكويده-3
في البورصة ويتم استخدامه لشراء أسهم المساهمين من قبل الشركة
على النحو المبين أعاله ويمول من قبل شركة فيون (وأي من
شركاتها القابضة أو أشخاصها المرتبطة) المساهم الرئيسي للشركة
 مكرر من قواعد القيد؛55 كضامن من الغير طبقا ً للمادة

4- Approving that the price at which the Company
shall purchase the shares in accordance with the
listing rules from any shareholder and those
affected by the delisting (including the creditor
pledgees) willing to sell their shares to the
Company as part of the Delisting at a price of
EGP 5.08 per share which represents the greater
between (a) the mandatory tender offer price
deposited by VEON Holdings B.V. for the
purchase of the outstanding shares of the
Company; (b) the highest daily trading price of
GTH’s shares for the one month preceding the
delisting resolution by GTH’s board; and (c) the
average daily trading price of GTH’s shares for
the three months preceding the Delisting
resolution by GTH’s board;

 الموافقة على أن السعر الذي ستقوم الشركة بشراء األسهم من-4
المساهمين والمتضررين من الشطب (بما في ذلك الدائنين
المرتهنين) الراغبين في بيع أسهمهم للشركة كجزء من الشطب
) (أ: جنيه مصري للسهم الواحد وهو يمثل األعلى بين5.08 بسعر
سعر عرض الشراء اإلجباري المودع من قبل فيون هولدينجز بي
 لشراء باقي أسهم الشركة؛ و (ب) أعلى سعر تم به تداول أسهم.في
الشركة خالل الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس اإلدارة
بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب؛ و (ج) متوسط
أسعار إقفاالت أسهم الشركة خالل الثالثة أشهر السابقة على تاريخ
صدور قرار مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية
للنظر في الشطب المتخذ من قبل مجلس إدارة الشركة؛

5- Approving the appointment and delegation of any
or all of the Board members of the Company,
acting jointly or severally, to undertake any and
all procedures required or preferable and to
execute the EGSM resolutions including
determining the duration of opening and closing
of the OPR and deliver all required or preferable
documents and signing the documents to
purchase the tendered shares on behalf of the

 الموافقة على تعيين وتفويض أي وكل من أعضاء مجلس اإلدارة-5
مجتمعين أو منفردين في القيام بكافة اإلجراءات الالزمة أو
المستحسنة لتنفيذ قرارات الجمعية بما في ذلك تحديد مدة وتاريخ
") وتسليم جميعOPR"( فتح وغلق سوق العمليات الخاصة
المستندات والقيام بكافة األعمال واتمام كافة اإلجراءات الالزمة أو
المستحسنة والتوقيع لشراء األسهم المعروضة نيابة عن الشركة
وشطب الشركة من البورصة المصرية والتعامل أمام جميع الجهات
، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية،الحكومية وغير الحكومية
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Company and Delisting the Company and deal  وشركة مصر للمقاصة وااليداع والقيد،والبورصة المصرية
before all governmental and non-governmental
.المركزي
entities, including the Financial Regulatory
Authority, the EGX, Misr for Central Clearing,
Depository and Registry.
In accordance with the abovementioned decision of
the Listing Committee of EGX during its session held
on 27 August 2019, which approved GTH to proceed
with the procedures of the voluntary delisting in
accordance with Article (55) and Article (55) bis of
the Listing Rules and Article (74) of its Executive
Regulations.

وتنفيذا ً للقرار المشار إليه للجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها
 بالموافقة على سير جي تي أتش في2019  أغسطس27 المنعقدة بتاريخ
) مكرر من قواعد55() و55( إجراءات الشطب االختياري وفقا ً للمادة
) من اإلجراءات74( القيد بالبورصة المصرية ("البورصة") والمادة
.التنفيذية لها

The Company is pleased to announce the opening of
the Order Picking System (“OPR”) for five business
days to receive sale requests from all shareholders
including the creditor pledgees wishing to sell their
shares during the period from the beginning of the
session on Wednesday, 28 August 2019 to the end of
session on Wednesday, 04 September 2019, for an
amount of EGP 5.08 per share. The execution of the
sale of shares shall take place during the trading
session on Thursday 5 September 2019.

)"OPR" يسر الشركة أن تعلن فتح سوق العمليات الخاصة (الـ
بالبورصة لمدة خمسة أيام عمل لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين
ومن بينهم الدائنين المرتهنين الراغبين في البيع خالل الفترة من بداية
 إلى نهاية جلسة يوم2019  أغسطس28 جلسة يوم األربعاء الموافق
 جنيه مصري5.08  وذلك بسعر،2019  سبتمبر04 األربعاء الموافق
 على أن يتم تنفيذ العمليات أثناء جلسة التداول يوم الخميس.للسهم الواحد
.2019  سبتمبر5

Additionally, GTH commits to purchase any offered  سوف تلتزم جي تي أتش بشراء أي أسهم تعرض،وباإلضافة إلى ذلك
shares with the same price within six months as of the عليها بذات السعر في خالل ستة أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة
resolution date of the Extraordinary General ) وذلك على فترات منتظمة في خالل تلك2019/08/26 )غير العادية
Assembly (26/08/2019) to be implemented
.الفترة
periodically within the period.
The brokerage company that will represent GTH in
the purchase operation of the shares is: Commercial
International
Brokerage
S.A.E.
(“CIB”).
Shareholders seeking assistance with selling their
shares during the OPR or the six-month period
following the resolution date (26/08/2019) can
contact CIB using the below information.

علما ً بأن شركة السمسرة التي سوف تمثل جي تي أتش في عملية شراء
 ("سي.م.م. التجاري الدولي للسمسرة في االوراق المالية ش:األسهم هي
.)"أي بي
 أو فترةOPR أن المساهمين الراغبين في المساعدة لبيع أسهمهم أثناء الـ
) يمكنهم التواصل مع2019/8/26( الستة أشهر الالحقة للقرار المؤرخ
:السي أي بي باستخدام المعلومات التالية
 شارع محي الدين أبو العز – الدقي – الجيزة66 :العنوان
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Address: 66 Mohie El-Dine Abou El-Ezz St., Dokki,
El Giza.
Moustafa Mahmoud
Tel: +20 (0) 10 0202 9021
Hotline: 16440
Enquiries
Noha Agaiby
Head of Investor Relations
Tel.: +20 (0)12 2249 0284
+20 (2) 2461 9655/4
IR@gtelecom.com

GLOBAL TELECOM HOLDING S.A.E.

مصطفي محمود
+20 )0( 10 0202 9021 :التليفون
16440 :الخط الساخن
لالستعالم والتواصل
نها عجايبي
مدير إدارة عالقات المستثمرين
+20 )0( 1222 490 284 :تليفون
+20 )2( 2461 9655/4
IR@gtelecom.com
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