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كما أنه معداً أيضاً لمن له تفويض خاص بالحصول عليه. –أو الكيان المذكورين أعاله  -أو األشخاص  –يعتبر هذا المستند المحرر وملحقاته مستندات سريه ومعده على سبيل الحصر للشخص   

أو توزيع يصدر من الغير يعتبر محظوراً وغير قانونى. –أو نسخ  –أما في حالة حصول الغير على هذا المستند فأي إفشاء للسرية   

 

 Cairo, June 03, 2019 2019 يونيو 03في  القاهرة

 األستاذة/ هبه هللا الصيرفيعناية: 

 اإلفصاحرئيس قطاع  

 البورصة المصرية 

Attn: Mrs. Heba Elserafy 

 Director Disclosure Department 

 Egyptian Exchange 

 ,Dear Madame تحية طيبة و بعد،

إجتماع مجلس إدارة شركة  اتلقرارفيما يلي ملخص 

 يونيو 03جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م المنعقد بتاريخ 

2019 

 على النحو التالي: ةالتالي اتوقد تمت الموافقة على القرار

Please see below a summary of the board of 

directors’ resolutions dated 03 June 2019, 

The following resolutions were approved as 

presented: 

 تأجيل القابضة تيلكوم جلوبال شركة إدارة مجلس قرر .1

 رأس بزيادة المتعلقة العادية العامة الجمعيةاجتماع 

 2019أغسطس  27إلى  2019 يونيو 26 من المال

 .بالقاهرة

 

إن تأجيل الجمعية العامة العادية سوف يوفر المزيد من 

 فيون شركة من المقدمالوقت لعرض الشراء اإلجباري 

كما هو ألسهم غير المملوكة لشركة فيون شراء كافة ال

 وإتخاذ لفحصهإلى الهيئة العامة للرقابة المالية مقدم 

 .بشأنه قرار

1. The Board of Directors have decided to 

postpone the Ordinary General Assembly 

meeting related to the rights issue from 26 

June 2019 to 27 August 2019 in Cairo. 

 

Postponing the OGM will provide more 

time for the Mandatory tender offer 

submitted by VEON for all outstanding 

shares by VEON to the Egyptian Financial 

Regulatory Authority to be examined and to 

have a decision on it. 

 بصفته السيد/ جيربراند لينديرت هارم نيجمانتفويض  .2

عضو مجلس إدارة تنفيذي للشئون المالية في الحضور 

والتصويت والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة 

بالجمعيات العمومية للشركات التابعة لشركة جلوبال 

 تيلكوم القابضة بالنيابة عنها.

2. Delegating Mr. Gerbrand Leendert Harm 

Nijman in his capacity as Executive Board 

Member for Financial Affairs to attend, vote 

and sign on all documents related to GTH 

subsidiaries General Assemblies on behalf 

of GTH. 

 التوقيع:

_ 

Signature: 

 Noha Agaiby عجايبي نها

  Head of Investors Relations عالقات المستثمرينإدارة مديرة 
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