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 كافة لشراء عن عرضها. م.م.ش القابضة تيلكوم جلوبال شركة تعلن

 ةالمتبقيو المشطوبة أتش تي جي أسهم

Global Telecom Holding S.A.E. announced its offer to 

purchase all remaining delisted GTH shares 

 ,Dear Shareholder المساهمين، السادة

  مصرية  مساهمة شركة. م.م.ش القابضة تيلكوم جلوبال شركة أعلنت

 في وفقا للقرارات المتخذة  أنهب مؤخرا   ،"(الشركة" أو" أتش تي جي)"

 2019 أغسطس 26 في المنعقدة العادية غير العامة الجمعية اجتماع

  "( البورصة)" المصرية  البورصةلجنة القيد بقد أصدرت "( الجمعية)"

قد تم شطب ،  2019سبتمبر    9وبتاريخ    2019أغسطس    27قرارا  بتاريخ  

 .2019سبتمبر  9أسهم جي تي أتش من البورصة بتاريخ 

Global Telecom Holding S.A.E. (“GTH” or the 

“Company”), recently announced that in accordance with 

the resolutions adopted at the Extraordinary General 

Shareholder Assembly Meeting, held on 26 August 2019 

(the “EGSM”), and the Egyptian Stock Exchange 

(“EGX”) Listing Committee’s decrees issued on 27 

August 2019 and on 9 September 2019, GTH shares have 

been delisted from the EGX on 9 September 2019. 

ال تزال مملوكة  أتش% من األسهم المتبقية لجي تي 1.07أن حوالي 

وغير المنتسبين إلى مساهم األغلبية لجي تي أتش شخاص أخرين أل

والذين لم يعرضون أسهمهم أثناء عرض الشراء )مجموعة فيون( 

جنيه  5.08مقابل سعر هولدنجز بي اإلجباري المقدم من شركة فيون 

أو بيع أسهمهم إلى   2019أغسطس    6انتهي في  الذي  ومصري لكل سهم،  

"، والذي أتاح OPRباستخدام سوق العمليات الخاصة " الشركة

نيه مصري لكل سهم من ج 5.08 بـللمساهمين القدرة على بيع أسهمهم 

 .2019سبتمبر  4 حتى 2019أغسطس  28

Approximately 1.07% of the outstanding shares of GTH 

are still owned by shareholders not affiliated with GTH’s 

current majority shareholder (i.e. the VEON Group) that 

did not tender their shares during the mandatory tender 

offer by VEON Holdings B.V. for EGP 5.08 per share, 

which expired on 6 August 2019 or sell their shares to the 

Company using the Order Picking System (“OPR”), 

which afforded shareholders the ability to sell their shares 

at EGP 5.08 per share, from 28 August 2019 until 4 

September 2019.   

  مع السيولة  أسهمك افتقدت فقد أعاله، المذكورالنهائي  للشطب كنتيجة

 وفق ا  ذلك، ومع .أسهمك في جي تي أتشلبيع  رسمي سوق وجود عدم

 فقد  العادية، غير العامة الجمعية اتخاذها في اجتماع تم التي للقرارات

 المشطوبة جي تي أتش أسهم جميع بشراء  االلتزام الشركة اختارت

، 2020فبراير    25الواحد حتى    للسهم  مصري  جنيه  5.08  بسعروالمتبقية  

 لشراء   الممتدة  الفترة)"  الجمعية  تاريخ  على  التالية  أشهر(  6)  الستة  مدةأن  

 يزالوا   ال  الذين  الشركة  مساهمي  من  ألي  يمكن  وعليه"(.  المشطوبة  األسهم

 األسهم لشراء الممتدة الفترة في المشاركة أتش تي جي أسهم يمتلكون

 أسبوعين   كل  مرة  المعروضة  األسهم  شراء  عمليات  تنفيذ  وسيتم  المشطوبة

 تم وقد. 2019 سبتمبر 10 في أتش تي جي قبل من عنه اإلعالن تم كما

 17 الموافق الثالثاء يوم المعروضة األسهم شراء لعمليات األول التنفيذ

  يوم  المعروضة األسهم شراء لعمليات تنفيذ آخر ويكون 2019 سبتمبر

 .2020 فبراير 25 الموافق الثالثاء

As a result of the above-mentioned final delisting, your 

shares have become illiquid with no formal market to 

sell your GTH shares.  However, in accordance with the 

resolutions adopted at the EGSM, the Company has 

undertaken a commitment to purchase all outstanding 

delisted GTH shares at EGP 5.08 per share until 25 

February 2020, the six (6) month period following the 

EGSM (the “Extended Buyback Period”).  Any 

shareholders still in possession of GTH shares can 

participate in the Extended Buyback Period and all 

transactions for tendered shares will be executed on a bi-

weekly basis as announced by GTH on 10 September 

2019, with the first trade execution having occurred on 

Tuesday 17 September 2019 and the last trade execution 

to occur on Tuesday 25 February 2020. 

 How to sell your delisted shares كيف يمكنك بيع أسهمك المشطوبة 

ل أسهمه عن طريق بيعها إلى الشركة يأي مساهم متبقي يرغب في تسي

 فيجب إتباع الخطوات التالية:

Any remaining holder that wishes to achieve liquidity for 

their shares by selling them to the Company must follow 

the process outlined below: 
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قبل تاريخ   أسبوعين  كل  مرةتسليم أمر البيع إلى السمسار الخاص بك   .1

 التداول؛ 

1. Place your sell order to your own broker prior to any 

of the bi-weekly trade dates; 

م ايبشكل عام ا)الموافق سوف تتلقي فواتير البيع في يوم التنفيذ  .2

 الثالثاء(؛

2. You will receive sell invoices upon the corresponding 

execution day (generally on Tuesdays); 

الموافق  التنفيذ يوم من يومين بعد الصافية البيع عوائد تتلقى سوف .3

 (.الخميسبشكل عام ايام )

3. You will receive the net sales proceeds two days after 

the corresponding execution day (generally on 

Thursdays) 

  المالية   االوراق   في   للسمسرة  الدولي  التجاري  شركة  نيعيبت  الشركة  قامت

وأن . أسهمها شراء في تهالمساعدكسمسار "( بي أي سي. )"م.م.ش

 الذين يريدون أتش وتي  في جي    أسهمهم  بيع  في  الراغبين  مساهمي األقلية

 معلومات قائمة خالل من  بي أي سي مع التواصل لمساعدة فيمكنهما

 .أدناه  المدرجة االتصال

The Company has retained Commercial International 

Brokerage S.A.E. (“CIB”) as broker to assist it with the 

share buyback. Minority shareholders that wish to sell 

their GTH shares and need assistance are encouraged to 

contact CIB using information listed below. 

 المساهمين المصريين

 العال عبد محمود

 مدير إدارة خارج المقصورة لسي أي بي

 +20( 0) 10 0727 4758: تليفون

 16440الخط الساخن: 

  mahmoud.abdelaal@cicapital.com: اإليميل

Egyptian Shareholders 

Mahmoud Abdelaal 

CIB Head of OTC 

Tel: +20 (0) 10 0727 4758 

Hotline: 16440 

Email: mahmoud.abdelaal@cicapital.com  

 المساهمين الدوليين

 اللطيف  عبد أحمد

 بي أي سي لمجموع العمليات مدير

 +20( 0) 10 0160 0045: تليفون

 ahmed.abdellatif@cicapital.comاإليميل: 

International Shareholders 

Ahmed Abdellatif 

CIB Group Head of Operations 

Tel: +20 (0)10 0160 0045 

Email: ahmed.abdellatif@cicapital.com 

 .As always, we shall endeavour to keep you informed .الطالعكم دائما نسعى سوف دائما، الحال هو كما

 ,Sincerely Yours والتقدير، االحترام وافر بقبول وتفضلوا
 

 

 نيجمان  جيربراند

 رئيس القطاع المالي 

 

Gerbrand Nijman 

Chief Executive Officer 

 Shareholder Enquiries والتواصل  لالستعالم

 نها عجايبي 

 مدير عالقات المستثمرين

 +20( 2)  2461 9655: تليفون

IR@gtelecom.com 

Noha Agaiby 

Head of Investor Relations 

Tel: +20 (2) 2461 9655 

IR@gtelecom.com 

 ركنز كوفلر أل أل سي ها

 بيتر هاركينز جي أر

 + 1( 212)  468 5394تليفون: 

GTH@harkinskovler.com 

Harkins Kovler, LLC 

Peter Harkins, Jr. 

Tel: +1 (212) 468-5394 

GTH@harkinskovler.com 
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