
    
 

 

 
 

أوراسكوم لالتصاالت في شركة  اهمينبيان إلى السادة المس

 ش.م.م.  ولإلعالم والتكنولوجيا القابضة

 

 

في إطار االلتزام باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للقواعد  :2016 أكتوبر 3القاهرة في 

 شركة أوراسكوم لالتصاالت ولإلعالم والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.المعمول بها بالبورصة المصرية، تعلن 

، شركة أو تى إم تى أكويزيشن عن تسلمها بيان من المساهم الرئيسي)"أوراسكوم" أو "الشركة"( 

"( أسهم األغلبية% من األسهم )" 51،7"( المالكة لنسبة أو تى إم تى أكويزيشن)"إس إيه آر إل 

"( المالكة لنسبة أوتى إم تى اينفستمنتسوشركة أوراسكوم تى إم تى اينفستمنتس إس إيه آر إل )"

عدم اتمام عن   "(، يفصح  فيهالمساهم الرئيسي)" أو تى إم تى أكويزيشن % من أسهم  100

"( في شأن المخالفات  المنسوبة للشركتين، نتيجة الهيئةهيئة العامة للرقابة المالية )"التصالح مع ال

 :عدم اتخاذ قرار من جانب الهيئة  فى طلب التصالح، وذلك على التفصيل التالي

طلب الشركة التابعة منذ حوالي ستة أشهر بدأ خالف المساهم الرئيسي مع الهيئة والذي ظهر بعد  (1
الحصول على خطاب عدم ممانعة من  10/3/2016"( في بلتونالقابضة ش.م.م." )" المالية"بلتون 

 "(.سي أي كابيتالالهيئة لالستحواذ على "شركة سي أي كابيتال القابضة ش.م.م." )"

أوتى إم تى  مخالفات تتعلق بمخالفة التعهد الصادر من  نسبت الهيئة إلى المساهم الرئيسي (2
ناسبة موافقة الهيئة فى سابقة أولى على  تقسيم شركة بم 2011فى نوفمبر  اينفستمنتس

للغير دون إلزام المشترى الجديد  أسهم األغلبية، بعدم نقل ملكية  أوراسكوم تليكوم القابضة
أو تى إم تى أكويزيشن على  أغلبية األسهمبتقديم عرض شراء إجبارى وذلك استنادا إلى توزيع 

والذى  2012أثناء تنفيذ التقسيم فى فبراير  أوتى إم تى اينفستمنتس لشركةبالكامل  المملوكة
 ودوريا منذ ذلك التاريخ.  2012تم اإلفصاح عنه فى البورصة المصرية  فى أبريل 

تؤكد الشركتان على أنه بالرغم من تقديم المستندات الموثقة التى تثبت عدم تصرف المساهم و (3
الرئيسى فى أسهم األغلبية للغير واستمرار سيطرة المساهم الرئيسى عليها منذ تاريخ التعهد 

لنص التعهد، وبالرغم من حسن  مخالفة  موضوعية أو ذات أي أثرحتى اآلن، بما يثبت عدم وجود أي 
وحتى تاريخه، وسقوط المخالفات المنسوبة  2012النية الثابت باإلفصاحات المستمرة منذ أبريل 

تقدم المساهم الرئيسى بطلب رسمى إلى الهيئة للتصالح عن للمساهم الرئيسى بالتقادم،  
أوراسكوم وجميع مساهميها،  ذلك حرصا على مصالح شركة ، 22/5/2016المخالفات المنسوبة في 

  ار المساهمين، وعلى استقرار البورصة المصرية.خاصة صغ

ورغم تقديم المساهم الرئيسي كل ما يلزم من مستندات، ومرور ما يقرب من ستة أشهر منذ بدأت  (4
الهيئة في مخاطبة الشركة في هذا الشأن إال أن الهيئة لم تتمكن من اتخاذ قرار بالتصالح وانهاء 

لحق الضرر بمصالح المساهم الرئيسي وبالشركة وباقي إجراءات التسوية حتى تاريخه، وهو ما أ
األضرار المترتبة على إفشال صفقة االستحواذ على شركة سي أي  مساهميها، بما في ذلك

 كابيتال.

وإزاء جميع ما سبق، أخطر المساهم الرئيسي الهيئة بأن استمرار هذا الوضع وعدم اتمام التصالح  (5
كوم والشركات التابعة ومساهميها ابلغ الضرر، خاصة يلحق بالمساهم الرئيسي وشركة أوراس

ألن  من أسهم شركة أوراسكوم، ٪٤٨اإلضرار بحقوق صغار المساهمين الذين يملكون أكثر من 
الشركة متوقفة عن ممارسة نشاطها األساسي بشكل طبيعي، وهو االستثمار في الشركات أو 

 المساهمة في زيادة رأسمالها، منذ ستة أشهر.



    
 

 

 

ه، وبدافع الشعور بالمسؤولية والتزاما بقواعد اإلفصاح، سوف يطلب المساهم الرئيسي دعوة وعلي (6
مجلس إدارة الشركة لالنعقاد في أقرب فرصة للنظر في كيفية االستمرار في نشاطها وأعمالها في 
إطار عدم قدرتها على التوسع وممارسة نشاطها األساسي بشكل طبيعي، مع احتفاظ المساهم 

 ي بجميع حقوقه وتمسكه بكافة الدفوع والدفاع المقدم للهيئة. الرئيس

ووفقا لمتطلبات  هذا وتنشر شركة أوراسكوم هذا البيان بناء على طلب المساهم الرئيسي ومسئوليته

من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب األوراق المالية، علما بأن الشركة قد  51اإلفصاح الواردة بالمادة 

 .ستفسار عن موقفها التصالح المعروض من المساهم الرئيسيخاطبت الهيئة لال

 

 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. 

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
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