Postponing the Ordinary General Assembly
Meeting of Global Telecom Holding S.A.E.
scheduled on 26 June 2019 to 27 August 2019
Mr. Andrew Scott Kemp, the Chairman of the
Board of Directors (the “Board”) of Global
Telecom Holding S.A.E (the “Company”), an
Egyptian Joint Stock Company, established
pursuant to the provisions of Law 95 of 1992,
with its registered office located at Nile City
Towers, North Tower, 2005A Cornish El Nil
Ramlet Beaulac – 11221 – Cairo, Egypt, with
authorized capital of EGP 14 billion and issued
and paid-in capital of EGP 2,738,250,503.64,
registered under no. 365751 at the Cairo
commercial registry, would like to announce that
that the Ordinary General Assembly meeting
scheduled on 26 June 2019 is postponed to 27
August 2019 by virtue of the decision taken by
the Board of the Directors in its meeting held on
03 June 2019 to consider the same agenda items.
The OGM was postponed after VEON Ltd.
(“VEON”), the Company’s majority shareholder,
provided a Letter of Support, as requested by
GTH, related to (i) the extension of the maturity
of the USD 100 million Revolving Credit Facility
from VEON, currently due end of August to end
of November and (ii) the interest payments on the
USD 1.2 billion bonds (e.g. USD 59 million) due
late October.
Moreover, postponing the OGM will provide
more time for the Mandatory tender offer
submitted by VEON for all outstanding shares by
VEON to the Egyptian Financial Regulatory
Authority to be examined and to have a decision
on it.
The Chairman
Mr. Andrew Scott Kemp

GLOBAL TELECOM HOLDING S.A.E.

إرجاء اجتماع الجمعية العامة العادية
م المقرر انعقادها في.م.لشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش
2019  أغسطس27  إلي2019  يونيو26
 أندرو سكوت كيمب رئيس مجلس إدارة شركة/يتشرف السيد
 شركة مساهمة،)"م ("الشركة.م.جلوبال تيلكوم القابضة ش
 لسنة95  شركة مؤسسة طبقا ألحكام القانون رقم،مصرية
 البرج، ومقرها المسجل كائن في أبراج نايل سيتي،1992
،11221  رملة بوالق،أ كورنيش النيل2005 ،الشمالي
 مليار جنيه14  ورأس مالها المرخص به، مصر،القاهرة
2738250503.64  ورأس مالها المصدر والمدفوع،مصري
، – سجل تجاري القاهرة365751  سجل تجاري رقم،جم
بإخطار سيادتكم بإرجاء اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر
 أغسطس27  ليوم،2019  يونيو26 انعقادها في يوم االربعاء
 للنظر في ذات جدول األعمال وذلك بموجب قرار2019
.2019  يونيو03 مجلس إدارة الشركة المنعقد في

تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية بعد قيام شركة فيون
 بتقديم-  المساهم الرئيسي بالشركة- )"أل تي دي ("فيون
:خطاب مساندة بناء على طلب جي تي أتش والمتعلق باألتي
100 ) مد فترة استحقاق القرض المعبري الدوار البالغ1(
ً مليون دوالر أمريكي والمقدم من شركة فيون والمستحقة حاليا
في نهاية شهر أغسطس لتصبح مستحقة في نهاية شهر نوفمبر
 مليار دوالر أمريكي1.2 ) سداد الفائدة على السندات البالغة2(
 مليون دوالر أمريكي) والمستحقة في59 (على سبيل المثال
.نهاية شهر أكتوبر
 فإن تأجيل الجمعية العامة العادية سوف يوفر،عالوة على ذلك
المزيد من الوقت لعرض الشراء اإلجباري المقدم من شركة
فيون لشراء كافة األسهم غير المملوكة لشركة فيون كما هو
مقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لفحصه وإتخاذ قرار
.بشأنه

رئيس المجلس
 أندروسكوتكيمب/السيد
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