القاھرة في  ٢١فبراير ٢٠١٧
األستاذة /ھبة ﷲ الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية
تحية طيبة و بعد،،،

مرفق لسيادتكم البيان الصحفى الخاص بتسلم الشركة حكم قضائى بتاريخ اليوم  ٢١فبراير
 ٢٠١٧بشأن نزاع عراقنا.

تتسلم جلوبال تليكوم القابضة حكم قضائى بشأن نزاع عراقنا
أمستردام )  ٢١فبراير  (٢٠١٧شركة جلوبال تليكوم القابضة ش.م.م") .الشركة" أو "جي تي إتش"( ) EGX:
 ،(GTHE.CA, LSE: GLTD:LIشركة مساھمة مصرية ،اعلنت اليوم ،أنه بتاريخ  ١٩نوفمبر  ،٢٠١٢قامت شركة
أثير لالتصاالت العراق المحدودة )"أثير"( برفع دعوى أمام المحكمة اإلنجليزية العليا في لندن ضد كل من شركة اوراسكوم
تيلكوم عراق ال تي دي )او تي اي ال( و شركة جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م) .جي تي اتش( بخصوص نزاع بيع او تي
اي ال لشركتھا التابعة – عراقنا – إلى أثير في عام  .٢٠٠٧تأسس إدعاء أثير على التعھدات الضريبية الواردة بعقد بيع
أسھم عراقنا بين الطرفين ،وبالتحديد كانت تسعى أثير للحصول على تصاريح من المحكمة بأن او تي اي ال و جي تي اتش
مسؤولين بتعويضھا عن بعض االلتزامات الضريبية المطالبة بھا بإجمالي مبلغ  ٢٨٠مليون دوالر أمريكي .ثم خفضت أثير
إدعائھا إلى  ٦٠مليون دوالر أمريكي.
بتاريخ  ١٧فبراير  ،٢٠١٧أصدرت المحكمة اإلنجليزية العليا حكم بإلزام او تي أي ال و جي تي اتش بتعويض أثير عن
تلك اإللتزامات والتي تصل إلى  ٦٠مليون دوالر أمريكي .فضال عن ذلك ،تم تحديد جلسة أخرى لتنعقد بتاريخ  ١مارس
 ٢٠١٧لإلستماع لبنود الحكم المطلوب تطبيقھا والبنود األخرى التابعة مثل التكاليف والفائدة .تعتزم جي تي اتش إستئناف
الحكم ،ولكن إستئناف الحكم أمر تقديري لسلطة المحكمة بحيث يجوز للمحكمة أن تقرر عدم منح اإلستئناف.
نبذه عن الشركة
إن الشركة – والمملوكة بنسبة  %٥١٫٩لشركة فيمبلكوم المحدودة – ھي شركة رائدة في مجال االتصاالت وإدارة شبكات
المحمول في األسواق النامية بأفريقيا وآسيا ،وتضم حوالي  ٤٠٧مليون مستخدم .تعكف الشركة على إدارة شبكة المحمول
في الجزائر ،باكستان وبنغالديش  .ويبلغ عدد عمالء الشركة في  ٣٠سبتمبر  ٢٠١٦عدد  ٩٦مليون مستخدم .كما أن الشركة
مقيدة بالبورصة ويتم التداول على أسھمھا تحت الكود ) (GTHE.CAكما يتم تداول شھادات اإليداع في بورصة لندن تحت
كود ).(GLTD:LI

