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شركة سويتش بتحالف متعلقة  وضح تفاصيلت ت واالعالم والتكنولوجيا القابضةاوراسكوم لالتصاال

 أوراسكوم تي إم تي  لالستثمارات  أكسيليرو كابيتال وشركة سوبرناب الرائدة في مراكز البيانات مع شركة

 إلنشاء سوبرناب انترناشونال

 4141 مارس 41 فيالقاهرة، 
 

شركة أكسيليرو كابيتال هولدينجز )"أكسيليرو"( وشركة أوراسكوم تي إم تي  شترك الصادر منالم إلحاقًا لإلعالن
اوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا  توضح ،4141 مارس 41في  لالستثمارات وشركة سويتش سوبرناب

أن  و م تي لالستثماراتأوراسكوم تي إ للشركة و هى شركةالرئيسي  المساهم تتضمن المبرمةأن الصفقة القابضة 
 الصفقة. ليست طرفا في اوراسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا القابضة

\ 

 –إنتهى  –

 إلعالم والتكنولوجيا القابضة ش م م.ا لإلتصاالت وشركة أوراسكوم عن نبذة 

 في شركات تاستثمارالك تهي شركة قابضة تمم. .م.القابضة ش لالتصاالت واإلعالم والتكنولوچياأوراسكوم 
الشرق و شمال أفريقيا  دول مصر و كوريا الشمالية و باكستان و لبنان وغيرها من في تعمل بشكل أساسي

لى ملكية وتشغيل شبكات المحمول إ لالتصاالت واإلعالم والتكنولوچياأوراسكوم  ةنشطوتنقسم أاألوسط. 
الت. وتشمل أنشطة الچي إس إم عمليات وأعمال الكاب ولوجيابنظام الچي إس إم، و وسائل اإلعالم والتكن

 شركات ،ولوجياوسائل اإلعالم والتكنأنشطة تتضمن و لبنان. و في مصر وكوريا الشمالية  اتصاالت المحمول
فنتشرز لإلنترنت وغيرها من المشروعات في  أو تي  و بوابات االتصاالتفنتشرز/إن تاتش لخدمة  أو تي

 أعمال شركات الكابالت أماون لين. أربو+، و شركة لينك آو شركة  ،للتنميةمصر، بما في ذلك شركة لينك 
 على إدارة شبكات الكابالت. فتخصص

 ,OTMT.CAتحت رمز ) متداولة في البورصة المصرية لالتصاالت واإلعالم والتكنولوچياأوراسكوم أسهم 
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 أوراسكوم تي إم تي لالستثمارات: نبذة عن شركة

( بموجب 2تم تأسيس شركة أوراسكوم  تي إم تي لالستثمارات )التي كانت تعرف سابقا بويذر إنفيستمنتس 
قوانين لوكسبمورج. وهذه الشركة عبارة عن مستثمر متخصص ومساهم استراتيجي في شركات التكنولوجيا 

ركة أوراسكوم لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة واالتصاالت، كما أنها المساهم الرئيسي في ش
والمدرجة في بورصتي مصر ولندن. هذا باإلضافة إلى أنها تمتلك  بشكل غير مباشر كامل رأس مال شركة 
إيطاليا أونالين وماتريكس وأي تي نت وويس تيلكوم. كما تمتلك شركة أوراسكوم تي ام تي لالستثمارات 

اتصاالت ووسائل إعالم رقمية وتكنولوجيا في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية  أصواًل أخرى بشركات
 والشرق األوسط.  

http://www.otmtinvestments.com 

 

 بيان تحذيري خاص بالتقديرات المستقبلية

وقائع تاريخية بما  مبنية علىقديرات المستقبلية ليست تقديرات التو يحتوي هذا البيان على "تقديرات مستقبلية". 
، أو أي بيانات اعتقاداتتوقعات أو آراء أو في ذلك البيانات الخاصة بالمواعيد المرتقبة لألحداث، أو أي 

بما في  –فتراضات احتماالت و اتتعلق بأي مما سبق. التقديرات المستقبلية تحتوي على مخاطر و  افتراضية
أوراسكوم  شركةو  تيليكومفرانس  شركة التأكد من حصولعدم  –ذلك على سبيل المثال وليس الحصر 

تمام الصفعلى الموافقات الالزمة و  لالتصاالت واإلعالم والتكنولوچيا فوائد كذلك إمكانية عدم تحقق الو  ةقا 
 تلك. إذا تحققت األطرافارجة عن سيطرة خال االحتماالت األخرىمخاطر و باإلضافة إلى الالمتوقعة و 
، فإن النتائج الحقيقية قد تختلف جوهريًا عن االفتراضاتثبت عدم صحة تلك أو  االحتماالت المخاطر أو

 .االفتراضاتتلك النتائج المعبر عنها صراحة أو ضمنًا في تلك التقديرات المستقبلية و 

 .المبين أعالهها هذا البيان في التاريخ التقديرات المستقبلية التي يحتوي علي دتم إعدا

 تحذير:

 حوزتهماألشخاص الذين يقع في كما أن قد يكون توزيع هذا البيان مقيدًا بموجب القانون في بعض الدول. 
 .تهان بالتحري عن تلك القيود و مراعاو هذا البيان مطالب

  .العامة للرقابة المالية موافقة الهيئةل سهم المصرية لخدمات المحمولألأي عرض شراء و يخضع 
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 .دولة في أي المحمولالتليفون لخدمات  مصريةالشركة اللشراء أسهم  اً هذا البيان عرض عدال يكما 

تمثل تلك األسهم  التي ال يشكل هذا البيان في جميع األحوال طرحًا عامًا ألسهم أو شهادات اإليداع الدولية
كما ال  ؛"(لالتصاالت واإلعالم والتكنولوچياأوراسكوم )"أسهم  چيالالتصاالت واإلعالم والتكنولو أوراسكوم  في

لالتصاالت واإلعالم أوراسكوم  على أسهم االستحواذقد يكون و يعد دعوة للجمهور فيما يتعلق بأي طرح. 
أوراسكوم لن تكون و . ظل بعض التشريعاتفي  معينة لقيود قانونية أو رقابية اً خاضع والتكنولوچيا
 أي شخص.جانب تلك القيود من بمسئولة عن أي إخالل  واإلعالم والتكنولوچيالالتصاالت 

في الواليات المتحدة  لالتصاالت واإلعالم والتكنولوچياأوراسكوم  سهمألطرحًا  الصحفي ال يعد هذا البيان
 عدا مافي لالتصاالت واإلعالم والتكنولوچياأوراسكوم  ال يجوز ألشخاص أمريكيين تملك أسهمفاألمريكية. 

في  وفقًا لتعريف هذا المصطلح: )أ( المشترين المؤسسين المؤهلين )األشخاص الذين تتوافر فيهم كل من
وفقًا وتعديالته و )ب( مشتري مؤهل  4311)أيه( من قانون األوراق المالية األمريكي لعام 411القاعدة 

 عديالته. و ت 4311لعام األمريكي  االستثمارفي قانون شركات  للتعريف الوارد

 
 

 


