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Amsterdam | 25 April 2019

Banglalink Digital Communications Limited
announces new syndicated term facility
agreement

تعلن شركة بنجاللينك ديجيتال كومينيكيشان المحدودة
عن اتفاقية تسهيل مشترك ألجل جديد

Amsterdam, 25 April 2019 – Global Telecom
Holding S.A.E. (“GTH”) (EGX: GTHE.CA), an
Egyptian joint stock company, today announces that
its subsidiary, Banglalink Digital Communications
Limited (“Banglalink”), has entered into a new USD
300 million syndicated term facility agreement with
several international banks. The facility will be
guaranteed by VEON Holdings B.V. for nil
consideration. The facility has a tenor of up to three
years, and will be used to refinance the principal
amount of Banglalink’s USD 300 million bond that
matures on 6 May 2019. The Ordinary General
Assembly meeting that is scheduled for 26 June 2019
related to the rights issue remains unchanged.

) – تعلن شركة جلوبال تيلكوم القابضة2019  إبريل25( أمستردام في
( شركة مساهمةEGX:GTHE.CA,) )" ("جي تي أتش.م.م.ش
 اليوم بأن شركتها التابعة شركة بنجاللينك ديجيتال،مصرية
كومينيكيشان المحدودة ("بنجاللينك") قد أبرمت اتفاقية تسهيل مشترك
 سوف. مليون دوالر أمريكي مع عدة بنوك عالمية300 ألجل جديد بمبلغ
 إن مدة التسهيل تصل.في بدون مقابل.تضمنها شركة فيون هولدنجز بي
إلى ثالث سنوات وسوف يتم استخدامه في إعادة تمويل المبلغ الرئيسي
 مليون دوالر أمريكي والمستحقة300 لسندات شركة بنجاللينك البالغة
 ويظل اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده.2019  مايو6 في
. والمتعلق بزيادة رأس المال المصدر دون تغيير2019  يونيو26 في

تنبيه

DISCLAIMER
This announcement contains forward-looking
statements. Forward-looking statements
are
statements that are not historical facts, and include
statements regarding the expected use of proceeds
and scheduled meeting. Forward-looking statements
involve inherent risks, uncertainties and assumptions.
If such risks or uncertainties materialize or such
assumptions prove incorrect, actual results could
differ materially from those expressed or implied by
such forward-looking statements and assumptions.
The forward-looking statements contained in this
announcement are made as of the date hereof, and
GTH expressly disclaims any obligation to update or
correct any forward-looking statements made herein
due to the occurrence of events after the issuance of
this announcement.

 وهذه التقديرات المستقبلية.يحتوي هذا البيان على تقديرات مستقبلية
ليست ذات وقائع تاريخية وتشمل هذه التقديرات االستخدام المتوقع
 وتحتوي التقديرات المستقبلية مخاطر.للعائدات واالجتماع المقرر
وشكوك وافتراضات كامنة إذا تحققت هذه المخاطر أو الشكوك او ثبت
 فإن النتائج الحقيقية قد تختلف جوهريا عن،عدم صحة تلك اإلفتراضات
تلك النتائج المعبر عنها صراحة أو ضمنا في تلك التقديرات المستقبلية
 التقديرات المستقبلية التي يحتوي عليها هذا البيان تم.وتلك اإلفتراضات
 وتبرئ جي تي أتش صراحة،إعدادها في التاريخ المحدد بهذا البيان
مسئوليتها والتزامها عن تصحيح أو تجديد أي تقديرات مستقبلية مذكورة
.في هذا البيان نتيجة لوقوع أحداث الحقة على نشر هذا البيان

– Ends –
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