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 :Dear Shareholders السادة المساهمين:

لجمعية العامة اإلجتماع القادم لمؤخراً بنشر المعلومات المتعلقة ب قمنالقد 

والمقرر  ش.م.م. )"الشركة"(القابضة العادية لشركة لجلوبال تيلكوم 

 .2018مايو  30يوم  اانعقاده

We have recently published information regarding 

the upcoming Ordinary General Assembly Meeting 

(the “OGM”) of Global Telecom Holding S.A.E. (the 

“Company”), scheduled to be held on 30 May 2018 

اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يطلب من المساهمين  خالل

 التالية: االقتراحاتالتصويت على 

At the OGM, shareholders will be asked to vote upon 

the following proposals: 

 دوالر مليون 100 تبلغ مؤقتة زيادة في الشركة لدخول الترخيص .1

 معمليون دوالر  200 البالغ الحالي الدوار القرض لعقد أمريكي

 التسهيل لعقد واألحكام الشروط بذات. في.بي هولدنجز فيون شركة

 .الحالي الدوار

1. Authorizing the entry by the Company into a 

temporary USD 100 million increase of the 

existing USD 200 million revolving credit facility 

agreement with VEON Holdings B.V., on the 

same terms and conditions as the existing 

revolving credit facility agreement; and 

 حتى اإلدارة مجلس على طرأت التي التعديالت على المصادقة .2

 من تبدأ سنوات ثالث لمدة اإلدارة مجلس تعيين مدة تجديد و تاريخه

 .2018 مايو 30

2. Ratifying the changes that have been made to the 

Board of directors to date and extending the 

Board of Directors term for three years 

commencing from 30 May 2018. 

لجمعية العامة العادية ل االجتماع القادم فين تصويتك في غاية األهمية ا

المساهمين بالموافقة على كل من و أن مجلس اإلدارة يقترح بأن يقوم 

 القرارات الواردة بجدول األعمال.

Your vote is very important at the upcoming OGM 

and the board of directors recommends that 

shareholders approve both items on the agenda. 

مساهمين األقلية للشركة قد وافقوا مسبقاً على كخلفية لهذا األمر، فإن 

الترخيص بإبرام قرض دوار في اجتماع الجمعية العامة العادية  اقتراح

قامت الشركة في الوقت الحالي . 2016مارس  31المنعقدة بتاريخ 

من القرض الدوار الحالي المبرم مع مليون دوالر  184بسحب مبلغ 

لجمعية العامة االجتماع القادم لب والمقترح .في.بي هولدنجز فيونشركة 

 مليون 100 تبلغ مؤقتة زيادة في لدخولالعادية طلب الموافقة على ا

 هولدنجز فيون شركة مع الحالي الدوار القرض لعقد أمريكي دوالر

 على %9.80 بواقع عائد ذلك، في بما - واألحكام الشروط بذات. في.بي

 .التزام كرسوم سنوياً  %0.25 و السنة في المسحوبة المبالغ

As a matter of background, the Company’s minority 

shareholders previously approved a proposal to 

authorize the revolving credit facility at the 31 March 

2016 Ordinary General Assembly Meeting. The 

Company has currently drawn USD 184 million 

under the existing revolving credit facility with 

VEON Holdings B.V. The proposal at the upcoming 

OGM asks for approval to enter into a temporary 

USD 100 million increase of the existing revolving 

credit agreement with VEON Holdings B.V. on the 

same terms and conditions, which include, among 

other things, interest on funds drawn at an interest 

rate of 9.80% per annum, and a 0.25% per annum 

commitment fee.   

ستة أشهر وسوف تستخدم في مدة أقصاها لن الزيادة المؤقتة ستكون ا

وفوائده  األجل قصير القرض سداد ذلك، في بماأغراض الشركة العامة 

عن أصل المبلغ مستحق السداد  نا .2018 يونيو 15 في ةالمستحق

القرض المعبري قصير األجل هذا من سيتي بنك أن أيه فرع لندن وأي 

 30مليون دوالر أمريكي في  88أن جي بنك أن. في. كان مبلغ وقدره 

The temporary increase will only be for a maximum 

period of up to 6 months and will be used for general 

corporate purposes, including the repayment of short-

term loan and the payment of the accrued interest on 

that loan when it matures on 15 June 2018. The 

http://www.gtelecom.com/
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نتوقع بأننا سوف نحتاج باكستان، نحن . كما تأخرت أرباح 2018أبريل 

 فيونإلى سحب مبالغ إضافية وفقا إلتفاقية القرض الدوار مع شركة 

شركتنا مبالغ نقدية كافية من حصولنا على بمجرد و .في.بي هولدنجز

 عدي نلفي باكستان، فأننا نتوقع سداد الزيادة في إتفاقية القرض و البنوية

 كماالقرض.  تفاقيةبإ الخاصة زيادةمن ال السحب من لمزيد حاجة هناك

 ال حتى القريب، المستقبل في التمويل إلعادة التخطيط الشركة تعتزم

 أنه نشعر ، الوقت الحالي في ، ذلك ومعالقرض الدوار.  على فقط تعتمد

 احتياجاتنا لتلبية المقترح على يوافقوا أن المساهمين جميع مصلحة من

 .القصير المدى على النقدية التدفقات من

principal outstanding amount on this short-term 

bridge loan from Citibank, N.A., London Branch and 

ING Bank N.V. was USD 88 million as of 30 April 

2018.  As Pakistan dividends have been delayed, we 

anticipate that we will need to draw additional 

amounts under the revolving credit facility agreement 

with VEON Holdings B.V.  Once sufficient cash is 

upstreamed from our subsidiary in Pakistan, we 

anticipate repaying the increase to the credit facility 

agreement and no longer having a need to further 

draw under the increase to the credit facility 

agreement.  Also, the Company intends to plan for 

refinancing in the near future, so as not to solely rely 

on the revolving credit facility.  However, in the 

meantime, we feel it is in the best interests of all 

shareholders to approve the proposal to meet our 

short-term cash flow needs.  

 .Thank you very much for your continued support لكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر.

إذا كان لديكم أي أسئلة أو تريدون معلومات إضافية أو المساعدة على 

 التصويت بأسهمكم، فال تترددون في التواصل معنا في وقتكم المالئم. 

If you have any questions, need additional 

information or assistance voting your shares, please 

feel free to reach out to us at your convenience. 

 ,Sincerely Yours وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير.

 :Signature _____________________________ التوقيع:

 Vincenzo Nesci فنشنزو نشى

 Chief Executive Officer المدير التنفيذي 

  

 :Investor Contact :بالمستثمر االتصال جهة

 Noha Agaiby عجايبي نها

 Head of Investor Relations المستثمرين عالقات مديرة

 Tel.: + 201222490284 + 201222490284تليفون: 

 IR@gtelecom.com Email: IR@gtelecom.comالبريد اإللكتروني: 
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