القاهرة في  22يوليو 2019

Cairo, July 22, 2019

عناية :األستاذة /هبه هللا الصيرفي
رئيس قطاع اإلفصاح
البورصة المصرية

Attn: Mrs. Heba Elserafy
Director Disclosure Department
Egyptian Exchange

تحية طيبة و بعد،

Dear Madame,

فيما يلي ملخص لقرارات إجتماع مجلس إدارة شركة Please see below a summary of the board of
directors’ resolutions dated 22 July 2019,
جلوبال تيلكوم القابضة ش.م.م المنعقد بتاريخ  22يوليو
2019
طبقا ً لتعارض المصالح المحتمل قد أعلن أعضاء مجلس The board members representing VEON have
اإلدارة الممثلين عن شركة فيون إمتناعهم عن التصويت declared that due to possible conflict of interest,
وتأييدهم القرارات التي سيوافق عليها أعضاء مجلس they will abstain from voting and endorse the
resolutions adopted by the Independent Board
اإلدارة المستقلين.
Members.
وقد تمت الموافقة على القرارات التالية على النحو التاليThe following resolutions was approved as :
presented:
 .1التقرير الصادر من المستشار المالي المستقل  -جرانت
ثورنتون مصر – الخاص بتقييم عرض شركة فيون
لشراء جميع األصول الجوهرية العاملة لجي تي أتش
وعرض الشراء اإلجباري وكذلك تقرير التأكد
المحدود المستقل الصادر من مراقب الحسابات برايس
ووترهاوس كوبرز عن تلك الدراسة.

1. The report issued by the Independent
Financial Advisor, Grant Thornton Egypt, in
relation to the valuation of the VEON offer
to acquire substantially all of GTH’s
operating assets and the Mandatory Tender
Offer , as well as the auditor’s Independent
Limited Assurance Report issued by
PricewaterhouseCoopers on such study.

 .2التوصية اإليجابية لمجلس اإلدارة لتقديمها إلى 2. The Board of Directors positive
recommendation to be submitted to the
المساهمين فيما يتعلق بعرض شركة فيون.
shareholders in relation to the VEON Offer.
التوقيع:

Signature:

___________
نها عجايبي

______
Noha Agaiby

مديرة إدارة عالقات المستثمرين

Head of Investors Relations
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