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 )الشركة(جلوبال تيلكوم القابضة شركة مساهمة مصرية شركة رئيس مجلس إدارة  –سكوت كيمب  أندروالسيد/ يتشرف 

كورنيش  أ2005ي أبراج نايل سيتي، البرج الشمالي فالرئيسي  مقرهاويقع  1992لسنة  95ومؤسسة طبقاً ألحكام القانون رقم 

والمدفوع مليار جنيه مصري ورأسمالها المصدر  14والبالغ رأس المال المرخص به  ،القاهرة مصر –النيل رملة بوالق 

 ثالثةالف وخمسمائة و ومائتان وخمسونمليون  ثمانية وثالثونوسبعمائة مليار و أثنانجنيه مصري ) 2.738.250.503.64

ً أربعة وجنيهاً مصرياً و بدعوة سيادتكم  ،ل تجاري القاهرةمكتب سج 365751ومقيدة بسجل تجاري رقم  (ال غير ستون قرشا

في تمام الساعة  2019 أغسطس 27الموافق  الثالثاءيوم  اانعقادهالعادية للشركة المقرر غير الجمعية العامة  اجتماعلحضور 

 الجيزة. – 69ب  –القرية الذكية  – مبني قاعة المؤتمراتفي  ،الثانية والنصف ظهراً 
 

 :يللنظر في جدول األعمال التال

سوف تقوم فيون أو  اوالتي بمقتضاه 2019يونيو  25في "( فيونأل تي دي )"على العرض المودع من فيون  الموافقة .1

حصص الشركة في "جاز"، "بنجاللينك"، "جيزي" )متضمنة ميد كابل( و "بنك موبيلينك"  إحدى شركاتها التابعة بشراء

مليار تاكا  24,916انية مقابل شركة "جاز"، وروبية باكست مليار 313,335"(. أسعار العرض هي الصفقة)"

مليار  14,741مليار دينار جزائري مقابل "جيزي" )متضمنة ميد كابل(، و  70,195بنجالديشي مقابل "بنجاللينك" و

"( والموافقة والتصديق على أي معامالت أو مستندات عرض شراء األصولروبية باكستانية مقابل "بنك موبيلينك" )"

 علقة به أو ناشئة عنه باإلضافة إلى الملحقات المرفقة بالعرض المودع من فيون هولدينجز بي. في؛معامالت مت

مليون دوالر أمريكي فور شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية  100استخدام المبلغ اإلضافي الذي يصل إلى  .2

مليون  100زيادة قدرها ري الدوار )"تم توفيرها عن طريق شركة فيون هولدنجز بي. في. وفقاً للقرض المعب والتي

 ؛"(دوالر أمريكي التفاق القرض المعبري الدوار

 التعيينات والتفويضات فيما يتعلق ببنود جدول األعمال المذكورة أعاله؛ و .3

 أي مسائل أخرى هامة ذات صلة. .4

 نود أن نوجه عناية سيادتكم إلى اآلتي:

العامة غير العادية يجب أن تسلم إلى مدير  الجمعيةأي استفسارات متعلقة باألمور التي سيتم مناقشتها في أي من  أوالً:

 ؛ةعالقات المستثمرين في الشركة واستالم ما يفيد تسليم االستفسار على األقل ثالثة أيام قبل انعقاد الجمعي

ر العادية يجب أن يجمدوا أسهمهم على األقل بثالثة أيام كاملة العامة غي ةالمساهمين الراغبين في حضور الجمعي ثانيا:

، تأكيداً أن األسهم المودعة قد تم تجميدها مؤقتا حفظ وعليهم أن يقدموا ما يفيد إيداع أسهمهم مع أمين ةقبل انعقاد الجمعي

 بغرض حضور الجمعيات؛

ريق ممثاًل مفوًضا الذي يجب أن يكون مساهًما لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية شخًصيا أو عن طثالثا: 

وليس من بين أعضاء مجلس اإلدارة وذلك بموجب توكيل. يجب أال يمثل المساهم، بموجب توكيل، عددًا من األصوات 

 ٪( من األسهم الممثلة في االجتماع؛20٪( من إجمالي األسهم االسمية لرأس مال الشركة أو تتجاوز )10تتجاوز )

ن اجتماع الجمعية صحيحا إذا حضره المساهمين يمثلون على األقل نصف رأس المال المصدر. في حالة كويس رابعا:

يوم ويكون صحيحا إذا حضره مساهمين  30عدم اكتمال النصاب، تدعو الشركة المساهمين النعقاد اجتماع ثان خالل 

 يمثلون على األقل ربع رأس المال؛

 طروحة في جدول األعمال؛أمور غير م ةلن تناقش الجمعي خامسا:

 ال يسمح بالحضور إال للمساهمين الذين ال يرافقهم أطفال. لن يسمح بدخول األطفال غرف االجتماعات؛ سادسا:

 يرجى التأكد من الحضور قبل الموعد المحدد لالجتماع للتسجيل؛ سابعا:

جميع المستندات المتعلقة باجتماع الجمعية العامة متاحة لالطالع عليها من قبل المساهمين في المكتب المسجل  ثامنا:

 للشركة.

 رئيس مجلس اإلدارة

 سكوت كيمب أندروالسيد/ 

 


