
  
 

 يخصلويس فيما  وجالسس أس أكل من أي  تأييد حصولها على عنشركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م.  تعلن

 ينالمرتقبوغير العادية اجتماع الجمعية العامة العادية 

)البورصة  "(الشركة" أو "جي تي أتش)"شركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م.  تعلن – 2018 نوفمبر 01 أمستردام

"( أس أس أيرهولدر سيرفيز أنك. )"يشركة مساهمة مصرية، بأن شركة إنستتيشنال ش(  GTHE.CAالمصرية:

 –في مجال االستشارات بالوكالة  ةوهم من الشركات المستقلة الرائد -"( جالس لويسوشركة جالس لويس & كو. )"

غير والجمعية العامة العادية في اجتماع  القراراتمساهمين جي تي أتش على  تصويتب ةتوصيتقارير  قاموا بإصدارقد 

 .2018 نوفمبر 15في  ماوالمقرر انعقادهلجي تي أتش  العادية

 العامة العاديةالجمعية اجتماع قرار ب يوصون جالس لويسشركة أي أس أس و  شركة أن

 :إلى توصلتأس أس أي هم لقرار مد فترة استحقاق القرض المعبري الدوار فإن شركة حليلت من خالل

الشركة  أنبما وتلبية احتياجاتها من التدفقات النقدية بسوف يسمح لجلوبال تيلكوم  يالتسهيل االئتمان"أن مد فترة استحقاق 

 1".ويضمن الدعم القلق، فإن هذا البند ال يثير للتسهيل االئتمانيعلى ذات الشروط واألحكام قد حافظت 

أفضل تحديد ب جديرين"أنه من رأينا أن اإلدارة ومجلس اإلدارة  :شركة جالس لويسقد صرحت  ،عند مراجعة القرار

 2أي داعي لقلق المساهمين." يوجدال  هالقرارات التشغيلية في سياق العمل. وبمراجعة إعالن الشركة فإن

 أن شركة أي أس أس و شركة جالس لويس يوصون بقرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الجمعية  خالل اجتماع( من النظام األساسي للشركة 48( و )17تحليلهم للقرار المتعلق بتعديل المواد رقم ) من خالل

. 3جهة نظر المساهمين"وبأن التعديالت المقترحة تعتبر إيجابية من شركة أي أس أس: "قد صرحت العامة غير العادية، 

"، القانونيةالتعديالت  مععلى المواد سوف يجعلها تتوافق  تمتوقد الحظت شركة جالس لويس بأن" دعم التعديالت التي 

 4حقوق المساهمين". تعززكما الحظت ايضاً بأن التعديالت المقترحة "

في اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية المرتقبين. تحث جي  في غاية األهميةتصويتكم 

تي أتش المساهمين للموافقة على قرارات جدول أعمال كال االجتماعين. أن الموافقة على كال القرارين سوف يضمن 

 حقوق المساهمين. تعزيزاستمرار عمل الشركة بسالسة، وذلك باإلضافة إلى 

 .نشكركم على استثماراكم في جي تي أتش ونقدر دعمكم المستمر

 معنا التواصل فيمكنكم أسهمكم، عن التصويت في المساعدة أو إضافية معلومات تحتاجون أو أسئلة أي لديكم كانت إذا

 .لكم المناسب الوقت في

 بيانات عالقات المستثمر:

 عجايبي نها

 المستثمرين عالقات إدارة مديرة

 +201222490284تليفون: 

  IR@gtelecom.comالبريد اإللكتروني: 

 بيانات إضافية لعالقات المستثمر

 أل أل سي كوفلر هاركينز

  jkovler@harkinskovler.com، +1( 212) 468-5384 جوردن كوفلر،

  pcharkins@harkinskovler.com +،1( 212) 468-5384 هاركينز جي أر،بيتر 
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