جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م .تعين شركة كامكو وشركة فينكورب
كمستشارين ماليين لتقييم عرض فيون وتعين السيد /أندرو كيمب
كرئيس مجلس إدراتها الجديد

GTH appoints Kamco and FinCorp as financial
advisors for the valuation of the VEON offer and
appoints Andrew Kemp as its new Chairman of
the Board of Directors

القاهرة ( 11يوليو  - )2018تعلن شركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م.
("الشركة أو جي تي أتش") ) (EGX:GTHE.CA,بأن مجلس
اإلدارة قد قرر ،عن طريق تصويت أعضاء المجلس المستقلين فقط
(السيد /اسكندر شلبي نجيب رزق شلبي والسيد /حسن محمد الشافعي
عبدالحميد) تعيين شركة كامكو لإلستثمار كي.اس.سي وشركة فينكورب
لإلستشارات المالية ش.م.م .كمستشار مالي مستقل معتمد من الهيئة
العامة للرقابة المالية إلصدار تقاريرهم عن العرض الذي استلمته جي
تي أتش من شركة فيون أل تي دي .بتاريخ  2يوليو  .2018وأن أعضاء
مجلس اإلدارة األخرين سوف يمتنعون عن التصويت على هذا األمر.

Cairo (11 July 2018) – Global Telecom Holding
S.A.E. (“GTH” or the “Company”) (EGX:
GTHE.CA) announces that the Board has decided,
based on votes of only the independent directors of
the Board (Mr. Iskandar Shalaby Naguib Rizk
Shalaby and Mr. Hassan Mohamed Elshafei AbdelHamid) to appoint KAMCO Investment Company
K.S.C. and Fincorp Investment Holding S.A.E., an
independent financial advisor approved by the
Financial Regulatory Authority, to issue their reports
on the offer received from VEON Ltd. on 2 July
2018. The other directors of the Board abstained
from voting on this matter.

أن المذكور أعاله هو وفقا ً للمتطلبات المحلية بأن يكون المستشار المالي The above is in view of the local requirement of
having the independent financial advisor among the
المستقل من بين القائمة المعتمدة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية.
list approved the Financial Regulatory Authority.
وقد تلقت الشركة طلبا ً من مساهمي األقلية لتعيين أيضا ً مؤسسة مالية The Company has received a request from minority
مشهورة دوليا ً لدعم أعضاء المجلس المستقلين في تقييمهم للعرض ،وهذا shareholders to appoint also an international
renowned financial institution to support the
ما يتم دراسته من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.
independent directors in their assessment of the offer.
This is being considered by the independent Board
members.
وقد وافق أيضا ً مجلس اإلدارة على استقالة السيد /جون ترافيز ايدي – The Board has also accepted the resignation of Mr.
رئيس مجلس اإلدارة وممثل عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس Jon Travis Eddy – Chairman of the Board and
أيه .وتعيين السيد /أندرو سكوت كيمب كرئيس مجلس اإلدارة وممثل representative of VEON Luxembourg Finance S.A.
and appointed Mr. Andrew Scott Kemp as Chairman
عن شركة فيون لوكسمبورج فاينانس أس أيه.
of the Board and representative of VEON
Luxembourg Finance S.A.
األسئلة وطلبات المساعدة يمكن أن توجه إلي ما يلي:
الشركة
أبراج انيل سيتي
البرج الشمالي
 2005أ كورنيش النيل

Questions and requests for assistance can be
directed to the following:
Company
Nile City Towers
Norther Tower
2005 A Cornish El Nil
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نبذة عن جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م.
جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م ،.مملوكة بنسبة  ٪57.7من قبل فيون،
وهي شركة اتصاالت رائدة عالميا ً تعمل في مجال شبكات هواتف
المحمول في أسواق ذات نمو عالي في أفريقيا وأسيا .وقد بلغ عدد
المشتركين بموجب الترخيص لحوالي  400مليون ،وتعمل جلوبال
تيلكوم القابضة ش.م.م .بشبكات الهواتف المحمول بالجزائر وباكستان
وبنجالدش كما وصلت إلى أكثر من  103مليون عميل خالل الربع
األول من عام  .2018تتداول أسهم جلوبال تيلكوم القابضة في البورصة
المصرية تحت رمز (.)GTHE.CA

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 103 million customers as of Q1
2018. GTH is traded on the EGX under the symbol
(GTHE.CA).
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