دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م.
في يوم الثالثاء الموافق  27أغسطس 2019
إخطار أول
يتشرف السيد /أندرو سكوت كيمب – رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم القابضة شركة مساهمة مصرية ("الشركة")
ومؤسسة طبقا ً ألحكام القانون رقم  95لسنة  1992ويقع مقرها الرئيسي في أبراج نايل سيتي ،البرج الشمالي 2005أ كورنيش
النيل رملة بوالق –  – 11221القاهرة مصر ،والبالغ رأس المال المرخص به  14مليار جنيه مصري ورأسمالها المصدر
والمدفوع  2.738.250.503.64جنيه مصري (أثنان مليار وسبعمائة وثمانية وثالثون مليون ومائتان وخمسون الف
وخمسمائة وثالثة جنيها ً مصريا ً وأربعة وستون قرشا ً ال غير) ومقيدة بسجل تجاري رقم  365751مكتب سجل تجاري
القاهرة ،بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الثالثاء الموافق  27أغسطس
 2019في تمام الساعة الثامنة صباحا ً ،في مبني قاعة المؤتمرات – القرية الذكية – ب  – 69الجيزة.
للنظر في جدول األعمال التالي:
 .1الشطب االختياري ألسهم الشركة ("الشطب") من البورصة المصرية ("البورصة").
 .2شراء الشركة ألسهم جميع المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم للشركة ،سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب في
الجمعية العامة غير العادية؛
 .3قيام الشركة بإنشاء حساب أسهم الشطب يتم تكويده في البورصة ويتم استخدامه لشراء أسهم المساهمين من قبل الشركة
على النحو المبين أعاله ("حساب الشطب")؛
 .4السعر الذي ستقوم الشركة بشراء األسهم به من المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم للشركة كجزء من الشطب ،وفقا
لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب االوراق المالية بالبورصة ("قواعد القيد") سيكون األعلى من( :أ) سعر عرض الشراء
اإلجباري المودع من قبل فيون هولدنجز بي في .لشراء باقي أسهم الشركة؛ أو (ب) متوسط سعر إغالق الذي تم به
تداول أسهم الشركة خالل الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس اإلدارة بالشطب؛ أو (ج) متوسط أسعار إقفاالت
أسهم الشركة خالل الثالثة أشهر السابقة لقرار الشطب المتخذ من قبل مجلس إدارة الشركة).
 .5أي مسائل أخرى هامة ذات صلة.
نود أن نوجه عناية سيادتكم إلى اآلتي:
أوالً :أي استفسارات متعلقة باألمور التي سيتم مناقشتها في أي من الجمعية العامة غير العادية يجب أن تسلم إلى مدير عالقات
المستثمرين في الشركة واستالم ما يفيد تسليم االستفسار على األقل ثالثة أيام قبل انعقاد الجمعية؛
ثانيا :المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة غير العادية يجب أن يجمدوا أسهمهم على األقل بثالثة أيام كاملة قبل
انعقاد الجمعية وعليهم أن يقدموا ما يفيد إيداع أسهمهم مع أمين حفظ ،تأكيدا ً أن األسهم المودعة قد تم تجميدها مؤقتا بغرض
حضور الجمعيات؛
ً
ممثال مفوضًا الذي يجب أن يكون مساه ًما
صيا أو عن طريق
ثالثا :لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية شخ ً
وليس من بين أعضاء مجلس اإلدارة وذلك بموجب توكيل .يجب أال يمثل المساهم ،بموجب توكيل ،عددًا من األصوات
تتجاوز ( )٪10من إجمالي األسهم االسمية لرأس مال الشركة أو تتجاوز ( )٪20من األسهم الممثلة في االجتماع؛
رابعا :سيكون اجتماع الجمعية صحيحا إذا حضره المساهمين يمثلون على األقل نصف رأس المال المصدر .في حالة عدم
اكتمال النصاب ،تدعو الشركة المساهمين النعقاد اجتماع ثان خالل  30يوم ويكون صحيحا إذا حضره مساهمين يمثلون
على األقل ربع رأس المال؛
خامسا :لن تناقش الجمعية أمور غير مطروحة في جدول األعمال؛
سادسا :ال يسمح بالحضور إال للمساهمين الذين ال يرافقهم أطفال .لن يسمح بدخول األطفال غرف االجتماعات؛
سابعا :يرجى التأكد من الحضور قبل الموعد المحدد لالجتماع للتسجيل؛
ثامنا :جميع المستندات المتعلقة باجتماع الجمعية العامة متاحة لالطالع عليها من قبل المساهمين في المكتب المسجل للشركة.
رئيس مجلس اإلدارة
السيد /أندرو سكوت كيمب

