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 اليابان إيطاليا أو ليس للتوزيع المباشر أو غير المباشر في الواليات المتحدة األمريكية أو كندا أو أستراليا أو

 
توافق علي البنود المدرجة في جدول الجمعية العامة 

 االعمال
 

 اإلعالم والتكنولوجياو لالتصاالت أوراسكوم  أعلنت شركة :4302مارس  03القاهرة، 
البنود  على كل ان اغلبية مساهمى الشركة قد وافقت )"الشركة"(.القابضة ش.م.م

 مما يمهد الطريق ،اليوم الجمعية العامة العاديةفى اجتماع  المدرجة على جدول األعمال
الي التوسع في نطاق انشطة الشركة و خاصة في مجال االتصاالت و العمل علي البحث 

تركيز علي االسواق االفريقية لتقوم الشركة عن فرص استثمارية في البلدان النامية مع ال
.من خالل تلك الفرص بتحقيق نجاحات من خالل اعادة هيكلة تلك االستثمارات  

 نتهى ــ إ

 :الشركةنبذة عن 

ستثمارات وتدير إهي شركة قابضة تملك . م.م.ش القابضة ياچوالتكنولو واإلعالم لإلتصاالت أوراسكوم شركة

مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان وغيرها من شمال أفريقيا ودول الشرق  في صة  عمليات تشغيل في شركات خا

يا چ، ووسائل اإلعالم والتكنولوإس إم يچلى ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام الإ الشركة ةنشطوتنقسم أاألوسط. 

تتضمن ولبنان. و ماليةكوريا الشتصاالت المتنقلة في مصر وچي إس إم عمليات اإل. وتشمل أنشطة الوأعمال الكابالت

أوراسكوم  تصاالت وبواباتإن تاتش لخدمة اإليا شركة أوراسكوم تيلكوم فنتشرز/چوسائل اإلعالم والتكنولوأنشطة 

ربو+، آتيلكوم فنتشرز لإلنترنت وغيرها من المشروعات في مصر، بما في ذلك شركة لينك ديفلوبمنت، و شركة 

 مال شركات الكابالت على إدارة شبكات الكابالت.ون لين. تركز أعأوشركة لينك 

  .(OTMT.CA, OTMT EYمتداولة في البورصة المصرية تحت رمز ) أسهم الشركة

 بيان تحذيري خاص بالتقديرات المستقبلية

يحتوي هذا البيان على "تقديرات مستقبلية". التقديرات المستقبلية ليست تقديرات ذات وقائع تاريخية بما في ذلك 

فتراضية تتعلق بأي مما سبق. إلبيانات الخاصة بالمواعيد المرتقبة لألحداث، أو أي توقعات أو آراء، أو أي بيانات ا

إحتمال  بما في ذلك على سبيل المثال و ليس الحصر فتراضاتإحتماالت وإالتقديرات المستقبلية تحتوي على مخاطر و

عدم إحتمال وكذلك  ،الحصول على الموافقات الالزمةعدم و أتفاق ملزم إإلى  الشركةعدم توصل فرانس تيلكوم و 

خارجة عن سيطرة الخر  اإلحتماالت اآلمخاطر وباإلضافة إلى ال ذلكو بالصورة المرتقبة، المتوقعةفوائد ق التحق

فتراضات، فإن النتائج الحقيقية قد تختلف ثبت عدم صحة تلك اإلأو  اإلحتماالت المخاطر أو تلك. إذا تحققت لطرفينا

 فتراضات.في تلك التقديرات المستقبلية واإل جوهريا  عن تلك النتائج المعبر عنها صراحة أو ضمنا  

 .التقديرات المستقبلية التي يحتوي عليها هذا البيان تم إعدادها في التاريخ المحدد بهذا البيان
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 لمزيد من المعلومات:

 :نيمستثمرالعالقات 

 يا القابضة ش.م.م.چتصاالت واإلعالم والتكنولولإل شركة أوراسكوم

 

 

 اليابان إيطاليا أو ليس للتوزيع المباشر أو غير المباشر في الواليات المتحدة األمريكية أو كندا أو أستراليا أو

 

 البرج الجنوبي-أبراج النايل سيتي

 رملة بوالق-كورنيش النيل -62الدور 

 مصر -القاهرة

 otmtinvestorrelations@otmt.comبريد اإللكتروني: ال

 تحذير:

ذا البيان ه حوزتهمقد يكون توزيع هذا البيان مقيداً بموجب القانون في بعض الدول. األشخاص اللذين يقع في 

 .ومراعاتها تلك القيودعن  باإلستعالممطالبين 

  .موافقة الهيئة العامة للرقابة الماليةهو رهن  سهم المصرية لخدمات المحمولألعرض شراء أي 

 .دولةلشراء أسهم المصرية لخدمات المحمول في أي  اً هذا البيان عرض عدال ي

 فيهم تمثل تلك األسالتي يشكل هذا البيان في جميع األحوال طرحاً عاماً ألسهم أو شهادات اإليداع الدولية و لن ال 

 اً ستحواذ على األسهم خاضع. قد يكون اإلكما ال يعد دعوة للجمهور فيما يتعلق بأي طرح ،)"األسهم"( الشركة

 تلك القيود من أي شخص.بمسئولة عن أي إخالل  الشركةلقيود قانونية أو رقابية في بعض الدول. لن تكون 

 عدا فيما يكية. ال يجوز ألشخاص أمريكيين تملك األسهمال يعد هذا البيان طرحاً لألسهم في الواليات المتحدة األمر

في القاعدة  وفقاً لتعريف هذا المصطلحن المؤهلين )ي: )أ( المشترين المؤسسياألشخاص الذين تتوافر فيهم كل من

 وفقاً للتعريف الواردوتعديالته( و )ب( مشتري مؤهل  4311يه( من قانون األوراق المالية األمريكي لعام إ)411

 و تعديالته. 4311ستثمار لعام ي قانون شركات اإلف
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