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بشكل مباشر أو غير مباشر في الواليات المتحدة  كليًا أو جزئيًا هأو توزيع هنشر اإلفصاح عنه أو ال يجوزهذا البيان 

 ا للقانون.مخالفً  األمريكية، أستراليا، كندا، اليابان، وجنوب أفريقيا، أو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها عملً 

 

 

أجل إجتماع الجمعية العامة ت ش.م.م. )"جي تي أتش"( شركة جلوبال تيلكوم القابضةأن 

 المتعلقة بزيادة رأس المال.العادية 

 
 2019مارس  24أمستردام في 

في مجال شبكات المحمول اً عالمياتصاالت رائدة وهي شركة  –الشركة"( جي تي أتش" أو ")"ش.م.م. أعلنت اليوم شركة جلوبال تيلكوم القابضة 

عن موافقة مجلس إدارتها على تأجيل إجتماع الجمعية العامة العادية التى كان من  –أفريقيا وآسوووووويا ب مرتفعةنمو  معدالت ذاتفي أسوووووووا  وتعمل 

مارس  27من ( 1مليون دوالر 624.7 حوالي)أ  ما يعادل مصوووووور  مليار جنيه  11.2بمبلغ المقرر انعقادها والمتعلقة بزيادة رأس مال الشووووووركة 

 .2019يونيه  26إلى  2019

مساندة بناء على طلب خطاب بتقديم  - المساهم الرئيسي بالشركة -أل تي د  )"فيون"(  العامة العادية بعد قيام شركة فيونتم تأجيل اجتماع الجمعية 

هولدنجز بي معينة المستحقة على جي تي أتش لشركة فيون المبالغ ال( سداد 1باألتي: )و المتعلقة  الفوريةجي تي أتش لتخفيف المتطلبات التمويلية 

ً  2019مايو  31 ة فيفي والمستحق  ذات أولية لسندات%  8,625دوالر أمريكي بنسبة  300( مبلغ الدين البالغ 2، )للقرض المعبر  الدواروفقا

 .2019مايو  6والمستحق في ليمتيد  كوميونيكايشنزمن شركة بنجاللينك ديجيتال الصادرة 

شراء المقدم من شركة فيون لوالجمعية العامة العادية سوف يوفر المزيد من الوقت لعرض الشراء اإلجبار   اجتماع عالوة على ذلك، فإن تأجيل

 قرار بشأنه.وإتخاذ  لفحصهإلى الهيئة العامة للرقابة المالية  كما هو مقدم ألسهم غير المملوكة لشركة فيونكافة ا

المتعلقة بهذا الشأن سوف يتم نشرها  لالتفاصيفي مصر، وأن جميع  2019يونية  26انعقاده في أن اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل سوف يتم 

 الحقاً.

مارس  27بالفعل في  عقدهماالمقرر العامة غير العادية لجي تي أتش  أن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية و اجتماع الجمعيةفجديراً بالذكر 

 .امكما هو مخطط له قادهماصراً على التوالى سوف يتم انعصراً والساعة الرابعة عفي تمام الساعة الثالثة ع 2019

  – نهاية البيان–

 

 لالستعالم والتواصل

 عجايبي انه

 عالقات المستثمرينإدارة مدير 
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 معلومات إضافية
 

 ش.م.م. عن شركة جلوبال تيلكوم القابضة

ً عالميرائدة هي شوووركة  أو جي تي أتش جلوبال تيلكوم القابضوووة شوووبكات المحمول في مجموعة من األسووووا  سوووريعة النمو  وتقوم بتشووو يلفي مجال االتصووواالت  ا

سيا. و شركةب تعملبأفريقيا وآ شركة أكبر حصص  تملك)بنجاللينك(، حيث  وبنجالديشز ( وباكستان )جاز( يشبكات الهاتف المحمول في الجزائر )جمجال ال ال

 .2018مليون عميل في عام  100  وتحظى بقاعدة عمالء تجاوزت سوقية في تلك األسوا

ويتم تداول أسهم .من حيث عدد العمالءتصاالت الرائدة عالمياً ات االأكبر شركمن ، وهي جلوبال تيلكوم القابضةشركة في  مجموعة فيون حصة األغلبيةوتمتلك 

 (.GTHE.CAالبورصة المصرية تحت كود )جي تي أتش في 

 

بشووووكل مباشوووور أو غير مباشوووور في الواليات المتحدة األمريكية أو  كليًا أو جزئيًا هأو توزيع هنشوووورأو به اإلفصووووا  ال يجوز هذا البيان )والمعلومات الواردة فيه( 

ن هذا اإلخطار إ ."الواليات المتحدة األمريكية"(يشوووار إليهم متجمعين ب وووووووو أو مقاطعة كولومبيا )لواليات المتحدة األمريكية باأية والية أراضووويها أو ممتلكاتها أو 

 ً في الواليات  األورا  الماليةال يمكن عرض أو بيع في الواليات المتحدة األمريكية. للبيع ألورا  مالية  يكون من أجل األغراض اإلعالمية فقط وال يمثل طرحا

األورا  ن إ. األمريكي"( المالية األورا  قانونوتعديالته )" 1933لعام  عفاء من القيد وفقاً لقانون األورا  المالية األمريكيدون القيد أو اإل األمريكية المتحدة

و أ  المالية الخاص بأية والية المالية المشوووار اليها في هذا البيان ليسوووت مسوووجلة ولن يتم تسوووجيلها وفقا لقانون األورا  المالية األمريكي أو بموجب قانون األورا

ً أو بيعها أو إعادة بيعها أو نقلها أو تسووووووليمها داخل الواليات المتحدة األ طرحهامريكية، وال يجوز في الواليات المتحدة األ نطا  لإلعفاء المطبق  مريكية، إال وفقا

و أألورا  المالية المعمول بها في أ  والية اقوانين  من وفقا أليةواألمريكي الخاصوووة بقانون األورا  المالية ال تخضوووع لمتطلبات التسوووجيل  صوووفقة، أو في لذلك

إجراء طر  عام لألورا  المالية في الواليات المتحدة  ("الشووووووركة")ش.م.م. مريكية. وال تعتزم شووووووركة جلوبال تيلكوم القابضووووووة الواليات المتحدة األ في نطا 

 مريكية.األ

أفريقيا  بجنو وأ اليابان ندا،ك أسووتراليا،في  مباشوور غير أو مباشوور بشووكلكليًا أو جزئيًا )والمعلومات الواردة فيه(  البيان هذا توزيع وأنشوور  وأ اإلفصووا  يجوز ال

 .فيها المعنيةواللوائح  يننواقللانتهاكاً  العمل هذا مثل يشكل في أ  نطا  أخر  بحيثأو

 

أف ") وتعديالته ٢٠٠٠من قانون الخدمات واألسوا  المالية  ٢١رقم  القسمغرض البيان دعوة أو تشجيع على االشتراك في نشاط استثمار  ضمن ال يمثل هذا 

فهو موجه حصووريًا ويقتصوور ، بأ  من األنشووطة االسووتثمارية التي ورد ذكرها ضوومن البيان الضووطالعوفي حدود ما ينطو  عليه البيان من حوافز ل(. "أس أم أيه

توجيهات  من( ىإ) (1)2 بالمادةمعنى المقصود وفقاً لل باعتبارهم مستثمرين مؤهلينواألشخاص دول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوربية  على -توزيعه: أ

بالدولة  تنفيذهو في حدود  أ  سووووي /73/  2010التوجيه التعديالت التي تمت بموجب وتعديالته )التي تشوووومل  أ  سووووي / 71/  2003)التوجيه  كتتاباالنشوووورة 

 ( الذين لديهم خبرة مهنية في المسووووائل المتعلق باالسووووتثمارات1)األشووووخاص في المملكة المتحدة،  -؛ ب)"توجيهات نشوووورة االكتتاب"(( العضووووو ذات الصوووولة(

 2005قانون  (الترويج المالي)(  2000( )من قانون األسووووا  والخدمات المالية لعام 5) 19في نطا  المادة  تعريف "المسوووتثمرين المهنيين"والمندرجين تحت ال

أو التحالفات والجمعيات غير المنشوووووأة أو األوقاف ذات قيمة عالمية كما هو معرف في المادة رقم  الشوووووركات ذات المالئة المالية العاليةأو  ("القانون"وتعديالته )

يجوز قانونيا إبالغهم بذلك  واألشووووووخاص األخرين الذ  -ج؛ أف أس أم إيهمن  86القسووووووم( و"المسووووووتثمرين المؤهلين" كما معرف في 2( من القانون، و)2) 49

المستندات  هذه يوزعون الذين األشخاص على المستند،ويجب هذا االعتمادعلى أو آخرالتصرف شخص أ  على اليجب(.""األشخاص المعنيين  ووووويشار إليهم ب)

 .. وبقبول هذا المستند فإنك تمثل وتوافق على أنك هذا الشخص المعنيبذلك القيام المشروع من أنه منبأنفسهم  يتأكدوا أن

 

ً البيان ال يمثل هذا . وال االكتتابوفقا لتوجيهات نشووورة  نشووورة االكتتابوهو ليس جزًءا من أ  ، في أ  والية قانونيةأورا  مالية  ةأي ،لشوووراءأو دعوة لبيع،  طرحا

في حالة إصدار ستثمار في الشركة أو أوراقها المالية. قد ينطو  عليها االالتي والمباشرة أو غير المباشرة( سواء المخاطر )إقترا  تحديد أو يهدف هذا البيان إلى 

وعند نشرها يمكن الحصول في حالة إصدار أ  أورا  مالية المصر  المطبق لقانون لوفقا  للجمهور اوإتاحتهنشرة الطر  العام يتم إعداد وف سأية أورا  مالية 

أورا  مالية مشوووار إليها في هذا البيان إال على أسووواس المعلومات  ةأو شوووراء أي في، كتتابلمسوووتثمرين االينب ي على اال و. عليها وفقا للقانون المصووور  المطبق

األورا  المالية، وسوف تقوم الشركة بعد نشر نشرة الطر  وتقوم الشركة بنشرها في الوقت المناسب فيما يتعلق بوالتعميم الدولي نشرة الطر  العام الواردة في 

 لكل منهما عبر الموقع اإللكتروني للشركة. إلكترونية والتعميم الدولي بتوفير نسخة

 

سهم أو أورا  مالية أخرى،  ةيألالكتتاب للطر  في ادعوة أو أ  طرح، وال يعتبر جزًءا من، أ  ال يشكل هذا البيان أو  ،ولن يشكل هذا البيان )أو أ  جزء منه(أ

 عليه فيما يخص أ  تعاقد لهذا ال رض. يعتمد تم توزيعه، أساسا نه أكون 

 

تجاه تحديث أو تكميل أو مراجعة أو  التزام من أ  نوع ةأي وكالئها، و هاومستشاري هاموظفيو هاو مديريإدارتها أعضاء مجلس أى من أأو ال تتحمل الشركة، 

ية معلومات إضافية حول المستجدات الواردة بشأن موضوع للوصول ألهذا البيان  لمستلموالتي تتعلق أو تقدم الواردة في هذا البيان، الحالية المعلومات الحفاظ على 

 البيان.
 


