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GTH announces termination of the sale of 

its Pakistan tower business to Tanzanite 

 

تعلن شركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م )"جي تي 

لها  المملوك ستانياألبراج الباك نشاطبيع  فسخأتش"( عن 

 إلى شركة تانزنيت.

Amsterdam (16 September 2018) – Global 

Telecom Holding S.A.E. (“GTH” or the 

“Company”) (EGX: GTHE.CA) announces 

that the agreement for the sale of the tower 

business of its subsidiary in Pakistan, Jazz, to 

Tanzanite Tower Limited (Tanzanite) has 

been terminated. 

جلوبال تليكوم  ةشركتعلن  – (2018،سبتمبر 16أمستردام )

)البورصة  الشركة"(أو "" "جي تي أتش( القابضة ش.م.م.

براج األإتفاقية بيع نشاط بأن  (GTHE.CAالمصرية: 

 تانزنيتإلى شركة  جاز في باكستان شركتها التابعةالمملوك ل

 قد تم فسخها. ليمتد )"تانزنيت"( تاور

 

The parties have not received all the regulatory 

approvals required for the transaction and the 

extended long-stop date of 14 September 2018 

has now passed. 

أن األطراف لم يستلموا كل الموافقات التنظمية المطلوبة للصفقة 

سبتمبر  14المحدد  واألن قد مر تاريخ التسليم النهائي الممتد

2018. 

Tanzanite, a Pakistan tower operating 

company, and Jazz signed an agreement for 

the sale in August 2017. 

 

Investor Contact 

Noha Agaiby  

Head of Investor Relations  

Tel.: + 201222490284  

Email: IR@gtelecom.com 

 

 

مع ، قد أبرمت باكستانيةوهي شركة تشغيل أبراج  ،تانزنيت

 .2017جاز إتفاقية البيع في أغسطس شركة 

 

 

 عالقات المستثمرين

 نها عجايبي

 مديرة إدارة عالقات المستثمرين

 201222490284التليفون: + 

 IR@gtelecom.comالبريد اإللكتروني: 

ABOUT GTH نبذة عن جي تي أتش 

GTH, which is 57.7 % owned by VEON, is a 

leading international telecommunications 

company operating mobile networks in high 

growth markets in Africa and Asia, having a 

total population under license of 

approximately 400 million. GTH operates 

mobile networks in Algeria, Pakistan, and 

٪ من قبل فيون، وهي 57.7أتش، مملوكة بنسبة  تي أن جي

في مجال شبكات هواتف شركة اتصاالت رائدة عالمياً تعمل 

المحمول في أسواق ذات نمو عالي في أفريقيا وأسيا. وقد بلغ 

مليون، وتعمل  400عدد السكان بموجب الترخيص لحوالي 

بشبكات الهواتف المحمول بالجزائر وباكستان  أتش تي جي

مليون عميل خالل  102وبنجالدش كما وصلت إلى أكثر من 

http://www.gtelecom.com/
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Bangladesh and reached more than 102 

million customers as of Q2 2018. GTH is 

traded on the EGX under the symbol 

(GTHE.CA). 

ول أسهم جلوبال تيلكوم . تتدا2018من عام  الثانيالربع 

 (.GTHE.CAالقابضة في البورصة المصرية تحت رمز )
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