
    
 

 

 

 تبيع حصتها لالتصاالت واإلعالم والتكنولوچياأوراسكوم شركة 
أورانج لشركة  فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول  

 
 

أوراسكوم  و سابقا( فرانس تيليكومأورانج ) شركتي أعلنت 2015 فبراير 23القاهرة في 
( "أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا)"لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة ش.م.م 

ة شركلكها تتى تمال إجمالى أسهم و حقوق التصويتإتفاق يتضمن بيع قد توصال إلى  اأنهم
الشركة فى  ةغير مباشر أو ةمباشر ملكية بشكل لالتصاالت واإلعالم والتكنولوچياأوراسكوم 

الشركة المصرية لخدمات التليفون  .أورانجلشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ش.م.م 
الرائدة فى  اتالشرك واحدة من شركة مدرجة بالبورصة المصرية و تعتبرهى ش.م.م  المحمول

سيتم تنفيذ هذه  .العالمة التجارية "موبينيل" تحتو تعمل  مجال خدمات المحمول فى مصر
وجب عقد إتفاق المساهمين الذى مو ذلك بورانج أشركة  ممارسة خيار شراءالصفقة من خالل 

 .2012 فى أبريل االطرافتم توقيعه بين 
 

رية فى الشركة المص لالتصاالت واإلعالم والتكنولوچياأوراسكوم شركة أسهم  ة نقلقتتضمن الصف
و حقوق السهم( جنيه مصرى/ 280,7) %5 و التى تبلغ ش.م.م لخدمات التليفون المحمول

ذلك و  ،ورانجألشركة  %28.75 التى تبلغو إم تي تيليكوم إس سي أر إل التصويت فى شركة 
لالتصاالت أوراسكوم شركة . سيتم نقل حصة  مليون يورو 209.6 بحوالى فى صفقة تقدر قيمتها

ى فأورانج لشركة ش.م.م  فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول واإلعالم والتكنولوچيا
ركة شسحب مجمل االستثمارات المباشرة و الغير مباشرة ل عنهاينتج سوف  مغلقةعملية شكل 

 فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لالتصاالت واإلعالم والتكنولوچياأوراسكوم 
 .ش.م.م

 
مدرجة بالبورصة المصرية هي شركة قابضة  ياچلإلتصاالت واإلعالم والتكنولوشركة أوراسكوم 

إستثمارات وتدير عمليات تشغيل في شركات خاصًة في مصر وكوريا الشمالية وباكستان  تملك
 ولبنان وغيرها من شمال أفريقيا ودول الشرق األوسط. 

 
 ـ إنتهى ـ  

 
 
 

  نبذة عن شركة اوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولجيا القابضة
 

 مدرجة بالبورصة المصريةيا القابضة ش.م.م. هي شركة قابضة چشركة أوراسكوم لإلتصاالت واإلعالم والتكنولو
إستثمارات وتدير عمليات تشغيل في شركات خاصًة في مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان وغيرها  تملك

 من شمال أفريقيا ودول الشرق األوسط. 
 

المعلومات من لمزيد   
 : المستثمرين عالقات

 . م.م.ش القابضة ياچوالتكنولو واإلعالم لإلتصاالت أوراسكوم شركة
   الجنوبي البرج-سيتي النايل أبراج
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