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تطورات جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م. مجلس إدارة شركة  يقدم

 عرض شركة فيون

GTH Board of Directors provides update on 

VEON’s Offer 

شركة مجلس إدارة لن يع -( 2018 أغسطس 31) في امستردام

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

(EGX:GTHE.CA,) :األتي 

Amsterdam (31 August 2018) – Global Telecom 

Holding S.A.E. (“GTH” or the “Company”) (EGX: 

GTHE.CA) Board of Directors announces that: 

من  ةمكوناللجنة ال وعلى مدار الشهرين الماضيين كان مجلس اإلدارة 

بشكل مكثف عرض  ونيدرس - أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

 من بدعم 2018يوليو  2المقدم بتاريخ  ليمتد )"فيون"( شركة فيون

 المسجل لدى - المستشار المالي المستقل المعين من قبل مجلس اإلدارة

 فينكورب لإلستشارات الماليةشركة  - قابة الماليةالهيئة العامة للر

 وإدارة الشركة ومستشارين أخرين. ش.م.م.

Over the last 2 months, the Board of Directors, 

including a committee comprising the Independent 

Directors, have been extensively considering the 

VEON Ltd. (“VEON”) offer of 2 July 2018 with the 

support of the Board’s appointed Independent 

Financial Advisor (“IFA”), approved by the Egyptian 

Financial Regulatory Authority (“FRA”), Fincorp 

Investment Holding S.A.E (“Fincorp”), GTH’s 

management and other advisers. 

ومساهمين المساهمين شارك أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين صغار 

 مناقشة عرض فيون والوضع المالي للشركة.في  أخرين

The Independent Directors have engaged with minority 

investors and other stakeholders to discuss the VEON 

offer and the financial position of the Company. 

تشير اقتراحات مساهمي الشركة حول عرض شركة فيون بأن 

 العرض الحالي من الممكن عدم الموافقة عليه من قبل النسبة المطلوبة

ثلثي األقلية في هذا الوقت. أكدت فيون بأن عرضها سوف   66%

سوف يظل متاح ألجل غير  هيظل قائماً ولكن ال يمكنها التأكيد بأن

المساهمين على علم بإمكانية قيام فيون بسحب مسمي. وسوف يكون 

 .2018سبتمبر  1عرضها في أي وقت بعد 

Feedback on the VEON offer from GTH shareholders 

suggests that the current offer would not be approved 

by the required 66 2/3% of minorities at this time. 

VEON has confirmed that the offer remains open but 

cannot confirm that it will remain open indefinitely. 

Shareholders will be aware that the offer can be 

withdrawn by VEON at any time after 1 September 

2018.   

مع  للشركة، النقدية التدفقات توقعات بمراجعة اإلدارة مجلس قام كما

الفوائد سداد و بوجود مواعيد استحقاق لديون جوهرية، العلم

 2019 و عام 2018 عام النصف الثاني من عن المال رأس ومتطلبات

 .أمريكي دوالر مليون 500 بحد أدنى إلى تصل

The Board has also been reviewing the cash flow 

forecasts of the Company, noting that there are 

significant debt maturities, interest payments and 

capital requirements in 2H18 and 2019 amounting to at 

least USD 500 million. 

في ضوء تعليقات مساهمي الشركة على عرض فيون، فإن مجلس 

اإلدارة مستمر في مراجعة عرض فيون والخيارات البديلة لتمويل 

لنقدية و مواعيد استحقاق الديون الشركة. وبالنظر لتوقعات التدفقات ا

فإن هذه الخيارات تشمل إمكانية زيادة رأس المال نسبة وتناسب 

 قدامى المساهمين.ل

In light of the feedback from GTH shareholders on the 

VEON offer, the Board of Directors continues its 

review of the VEON offer and the alternative options 

to fund the Company. Given the cash flow forecasts 

and debt maturities these options include the possibility 

of a pro-rata capital raising from existing shareholders.   
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الزارد  شركة الشركة بتعيين ستقوم ،كجزء من المراجعة المستمرة

كمستشار مالي دولي يكون لديه صالحيات واسعة فرير اس أي اس 

لتقديم المشورة عن كافة خيارات التمويل للشركة وباإلضافة إلى 

استمرار وكذلك  .مستقل مالي استمرار شركة فينكورب كمستشار

لتقديم  - دوليين ومحليين قانونينفيهم من بما  - أخرين مستشارين

 .المشورة للشركة

 

As a part of this ongoing review, GTH is to appoint 

Lazard Frères SAS as its International Financial 

Advisor with a broad remit to advise the Company on 

all financing options in addition to Fincorp continuing 

as IFA. Other advisors, including international and 

local legal advisors, continue to advise the Company. 

 

يرحب مجلس اإلدارة بأي أسئلة يطرحها المساهمين ويطلب توجيها 

 إلى فريق عالقات المستثمرين للشركة والمذكور بيانتهم أدناه.

The Board welcomes any questions from shareholders 

and asks that these be directed to the GTH Investor 

Relations team, which details are below. 

 المستقلين، األعضاء لجنة ذلك في بما - اإلدارة مجلسإن أعضاء 

 .علم على المساهمين إبقاء مستمرون في

The Board of Directors, including the committee of the 

Independent Directors, will continue to keep 

shareholders informed. 

 عالقات المستثمرين

 عجايبينها 

 عالقات المستثمرينإدارة مديرة 

 201222490284+ التليفون: 

 IR@gtelecom.comالبريد اإللكتروني: 

Investor Contact 

Noha Agaiby  

Head of Investor Relations  

Tel.: + 201222490284  

Email: IR@gtelecom.com 

 ABOUT GTH جي تي أتشنبذة عن 

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

اتصاالت رائدة عالمياً تعمل في مجال شبكات هواتف المحمول في 

بموجب  العمالءأسواق ذات نمو عالي في أفريقيا وأسيا. وقد بلغ عدد 

بشبكات الهواتف  أتش تي جيمليون، وتعمل  400الترخيص لحوالي 

المحمول بالجزائر وباكستان وبنجالدش كما وصلت إلى أكثر من 

. تتداول أسهم 2018مليون عميل خالل الربع األول من عام  103

جلوبال تيلكوم القابضة في البورصة المصرية تحت رمز 

(GTHE.CA.) 

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 103 million customers as of Q1 

2018. GTH is traded on the EGX under the symbol 

(GTHE.CA). 

 DISCLAIMER :تحذير

 لن يتم توزيع هذا البيان ألي شخص مقيم أو متواجد في أي نطاق 

 حوزتهم في يقع الذين األشخاص. البيان هذا توزيعمحظور فيه  يكون

 .القيود تلك تباعا عن بالتحري مطالبين البيان هذا

This announcement shall not be distributed to any 

person located or resident in any jurisdiction where it 

is unlawful to distribute it. Persons into whose 

possession this document comes are required to notify 

themselves about and to observe any such restrictions. 
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جي تي من  طرح ألوراق مالية األحوال جميع في البيان هذا يشكل ال

طرح ألوراق مالية   بأي يتعلق فيما للجمهور دعوة يعد ال كما أتش

 أو ةدول أي في إجراء أي أتخاذ يتم ولن لم. بخصوص أي عرض

 طرح أي توزيع أو حيازة أو ماليةالوراق لأل طرح بأي تسمح نطاق

 .وراق الماليةباأل يتعلق فيما أو مواد دعاية آخر

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 that would permit an offering of 

securities, or the possession or distribution of any other 

offering or publicity material relating to any securities. 

 

ً  البيان هذا يعد ال  مالية ألوراقلشراء ا وال يشكل عرًضا لبيع عرضا

 بيع أو يمكن عرض ال. األمريكية المتحدة لوالياتا فيلجس تس اتش 

ً  القيد من األعفاء أو القيد دون المتحدة الواليات في األسهم  لقانون وفقا

 .األمريكي المالية األوراق

 

This announcement is not an offer to sell or the 

solicitation of an offer to buy securities of GTH in the 

United States. Securities may not be offered or sold in 

the United States absent registration or an exemption 

from registration under the U.S. Securities Act. 
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