
    
 

 

 
 

عقد شراء حصة البنك الموقع بين البنك التجاري عدم تجديد 

  المالية القابضة وشركة بلتون الدولي

 

 

 والتكنولوجيا واإلعالم لالتصاالت أوراسكوم شركة بيان إلى باإلشارة :2016 يونيو 9القاهرة في 

 البيع عقد أجل مد بخصوص 2016 مايو 26 في نشره تم الذي"( لالتصاالت أوراسكوم. )"م.م.ش القابضة

 شركة يف البنك حصة بشراء يتعلق فيما القابضة المالية بلتون وشركة الدولي التجاري البنك بين الموقع

 التجاري كالبن بين الموقع البيع عقد سريان مدة تجديد عدم تعلن أن الشركة تود القابضة، كابيتال أي سي

 في وذلك الشركة، إلى المقدمة الدفعة ورد 2016 فبراير 28 بتاريخ القابضة المالية بلتون وشركة الدولي

 .ليةالما للرقابة العامة الهيئة قبل من الصفقة على الممانعة عدم على للحصول الزمنية الفترة طول ظل

 اليا  ح تحول التي المعوقات كافة إزالة فور الصفقة ملف فتح بإعادة ترحيبها على تؤكد ان الشركة تود كما

 .االستحواذ عملية عن سينتج الذي الكيان بقوة الشركة من إيمانا   وذلك اتمامها، دون

 أحكامب التام االلتزام مع الذكر سالفة الصفقة يخص فيما مستجدات بأية السوق بموافاة الشركة وستقوم

 .القانون يكفلها التي الحقوق بجميع واحتفاظها القانون

 

 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 ف ي مصر وكوريا الشمالية و باكستان ولبنان وغيرها من شمال أفريقيا ودول الشرق األوسط. 

لچي إس إم، ووسائل وتنقسم أنشطة أوراسكوم لالتصاالت إلى ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام ا
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 

ز أعمال شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت االتصاالت المتنقلة في مصر وكوريا الشمالية ولبنان. ترك
 .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

 otmtinvestorrelations@otmt.com:  اإللكتروني لبريدا
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