
    
 

 

 

 تتلقى قبول  لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجياشركة أوراسكوم 

من أسهم  %100لألستحواذ على  غير ملزمالشركة العرض ل

 شركة سى أى كابيتال القابضة

 
 

 

االعالن الذى تم نشره اليوم بخصوص تقديم باالشارة إلى  2015 ديسمبر 17القاهرة في 
شركة أوراسكوم  تعلن، سى أى كابيتال القابضةعرض غير ملزم لألستحواذ على شركة 

مجلس إدارة  تهاءأن)"أوراسكوم لالتصاالت"(  لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا القابضة ش.م.م 
من شركة تلقاه ملزم الذى عرض الغير اليوم لمناقشة ال من االنعقادالبنك التجارى الدولى 

 ،من أسهم شركة سى أى كابيتال القابضة %100ألستحواذ على ل أوراسكوم لالتصاالت
 مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، و بناء عليه، قد وافق مملوكة بالكامل للبنك التجارى الدولىال

و منح الخاصة باالستحواذ المحتمل على سى أى كابيتال، على المضى قدما فى المفاوضات 
النافى للجهالة على شركة  سى أى التام فى اجراء الفحص  أوراسكوم لالتصاالتشركة ل الحق

 .كجزء من هذه العملية كابيتال القابضة
 
سى أى  شركة ألتمام هذا األستحواذ من خالل الجمع بين أوراسكوم لالتصاالتو تهدف شركة  

 ش.م.م.القابضه بلتون المالية  التابعة تهاشركو  كابيتال القابضة
 

تصاالت و البنك التجارى الدولى مازالت المناقشات بين شركة أوراسكوم لال  أن ومن الجدير بالذكر
ائج بين الطرفين و كذلك نت المفاوضات على نتائج البيع اتمام عملية فى مرحلة مبدئية و يتوقف

 . باالضافة الى الحصول على الموافقات الالزمة الفحص النافي للجهالة
 
 

 
 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
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