
    
 

 

 
 

 البنك التجاريالموقع بين  مد صالحية عقد شراء حصة البنك

 يوما 15 المالية القابضة بلتونوشركة  الدولي

 

 

إلى بيان شركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا  باإلشارة :2016 مايو 12القاهرة في 

والذي تضمن اإلفصاح عن  2016أبريل  28"أوراسكوم لالتصاالت"( الذي تم نشره في القابضة ش.م.م. )

مد اجل إتمام صفقة بيع حصة البنك التجاري الدولي في شركة سي أي كابيتال القابضة حتى نهاية يوم 

، تعلن شركة أوراسكوم لالتصاالت أن البنك التجاري الدولي قد تلقى أمس الموافق 2016مايو  12عمل 

خطاب من شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م )"بلتون"( يفيد بأنها في سبيلها للحصول  2016مايو  11

على الموافقات الالزمة لتنفيذ الصفقة. كما طلبت شركة بلتون مد أجل اتمام الصفقة وقد تعهدت بسداد 

 تمام الصفقة. مليون جنيه مصري كدفعة مقدمة وذلك لضمان الجدية في المضي قدماً إل 50مبلغ 

وقد وافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في جلسته المنعقدة اليوم على مد أجل اتمام الصفقة 

 . 2016مايو  26وتنتهي بنهاية يوم عمل  2016مايو  12يوماً تبدأ من اليوم الموافق  15لمدة 

الجدير بالذكر ان المساهم الرئيسي لشركة أوراسكوم لالتصاالت قد ابلغ الشركة أنه قد قدم لسوق ومن 

المال كل األوراق والمستندات التي تؤيد وتدعم صحة وسالمة موقفه وطلب التصالح، وذلك إلزالة كافة 

  .للرقابة المالية المعوقات التي تحول دون استصدار عدم الممانعة على الصفقة من قبل الهيئة العامة

 وستقوم الشركة بموافاة السوق بأية مستجدات فيما يخص الصفقة سالفة الذكر. 

 
 ـ إنتهى ـ  

 
 
 
 

اوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولجيا القابضة شركةنبذة عن   
  

أوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا هي شركة قابضة تملك استثمارات وتدير عمليات تشغيل في 
شركات خاصة ًفي مصر وكوريا الشمالية و باكستان ولبنان وغيرها من شمال أفريقيا ودول الشرق األوسط. 

وم لالتصاالت إلى ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام الچي إس إم، ووسائل وتنقسم أنشطة أوراسك
اإلعالم والتكنولوچيا وأعمال الكابالت باإلضافة الى التوسع في نطاق أنشطة الشركة ليشمل قطاعات جديدة 
من العمليات في مجاالت الطاقة و النقل و الخدمات اللوجستية. وتشمل أنشطة الچي إس إم عمليات 

تصاالت المتنقلة في مصر وكوريا الشمالية ولبنان. ترك  أعمال شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت اال
 .مشروعات الطاقة في مصر في الطاقة أنشطة الشركة ويشمل قطاع

 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
 
 
 

المعلومات من لمزيد  
 

 : المستثمرين عالقات
 . م.م.ش القابضة ياچوالتكنولو واإلعالم لإلتصاالت أوراسكوم شركة
   الجنوبي البرج-سيتي النايل أبراج
 بوالق رملة -النيل  كورنيش - 26الدور 

   مصر -القاهرة
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