GTH receives notification from VEON of
withdrawal from its offer to acquire GTH assets
in Pakistan and Bangladesh

جي تي اتش تتلقى إخطارا ً من فيون لسحب عرضها إلستحواذ على
أصول جي تي اتش في باكستان وبنجالديش

Amsterdam, 11 October 2018 – Global Telecom
Holding S.A.E. ("GTH") (EGX: GTHE.CA), an
Egyptian joint stock company, today announces that
it has received notification from VEON Ltd.
(“VEON”) of withdrawal of its offer to GTH to
acquire its assets in Pakistan (Jazz and its associated
operations) and Bangladesh (Banglalink) for a total
gross consideration of USD 2,550 million. The Board
will continue to explore alternate financing options
and will communicate more details in due course.

 تعلن شركة جلوبال تيلكوم القابضة- )2018  أكتوبر11( أمستردام في
( اليوم أنهاEGX:GTHE.CA,) )" ("الشركة أو جي تي أتش.م.م.ش
تلقت إخطارا ً من شركة فيون ليميتد ("فيون") بسحب عرضها لـ جي
)تي أتش لإلستحواذ على أصولها في باكستان ( جاز و أعملها المرتبطة
 مليون دوالر2.550 و بنجالديش (بنجاللينك) بمقابل إجمالي قدره
 وأن مجلس اإلدارة مستمر في دراسة خيارات تمويلية بديلة.أمريكي
.وسوف يبدي التفاصيل الحقا
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ABOUT GTH
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 Bangladesh and
reached more than 102 million customers as of Q2
2018. GTH is traded on the EGX under the symbol
(GTHE.CA).
DISCLAIMER:
This announcement shall not be distributed to any
person located or resident in any jurisdiction where it
is unlawful to distribute. Persons into whose
possession this document comes are required to
notify themselves about and to observe any such
restrictions.
This announcement does not, and shall not, in any
circumstance, constitute an offering of securities by
GTH or an invitation to the public in connection with
any offer. No action has been or will be taken in any
country or jurisdiction other that would permit an
offering of securities, or possession or distribution of
any other offering or publicity material relating to any
securities.

عالقات المستثمرين
نها عجايبي
مديرة إدارة عالقات المستثمرين
201222490284 + :التليفون
IR@gtelecom.com :البريد اإللكتروني
نبذة عن جي تي أتش
 وهي شركة، من قبل فيون٪57.7  مملوكة بنسبة،أن جي تي أتش
اتصاالت رائدة عالميا ً تعمل في مجال شبكات هواتف المحمول في
 وقد بلغ عدد السكان بموجب.أسواق ذات نمو عالي في أفريقيا وأسيا
 وتعمل جي تي أتش بشبكات الهواتف، مليون400 الترخيص لحوالي
102 المحمول بالجزائر وباكستان وبنجالدش كما وصلت إلى أكثر من
 تتداول أسهم جلوبال.2018 مليون عميل خالل الربع الثاني من عام
.)GTHE.CA( تيلكوم القابضة في البورصة المصرية تحت رمز

:تحذير
لن يتم توزيع هذا البيان ألي شخص مقيم أو متواجد في أي نطاق يكون
 األشخاص الذين يقع في حوزتهم هذا.محظور فيه توزيع هذا البيان
.البيان مطالبين بالتحري عن إتباع تلك القيود

ال يشكل هذا البيان في جميع األحوال طرح ألوراق مالية من جي تي
أتش كما ال يعد دعوة للجمهور في ما يتعلق بأي طرح ألوراق مالية
 لم ولن يتم أتخاذ أي إجراء في أي دولة أو نطاق.بخصوص أي عرض
تسمح بأي طرح لألوراق المالية أو حيازة أو توزيع أي طرح أخر أو
.مواد دعاية فيما يتعلق باألوراق المالية

This announcement is not an offer to sell or the ال يعد هذا البيان عرضا ً لبيع وال يشكل عرضا ً لشراء األوراق مالية
solicitation of an offer to buy securities of GTH in the  ال يمكن عرض أو بيع.لجي تي أتش في الواليات المتحدة األمريكية
United States. Securities may not be offered or sold األسهم في الواليات المتحدة دون القيد أو األعفاء من القيد وفقا ً لقانون
in the United States absent registration or an
.األوراق المالية األمريكي
exemption from registration under the U.S. Securities
Act.

