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Ooredoo (ش.م.ق.ع)  

 
 Ooredoo برنامج الدين العالمي متوسط األجل عن موعد دفع الفائدة لحملة سندات  تعلنGMTN 

 
  2022 اغسطس 2
 

وشروطها  GMTN ه عمالً بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العالمي متوسط األجل  أن(ش. م. ق.ع) ب   Ooredooتعلن  
بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج   المحدودة والمملوكة كلياً لها  الماليةإنترناشيونال    Ooredooشركة  النهائية، ستقوم  

  . 2022 اغسطس 22 بتاريخ
  

 وفيما يلي النص الكامل لإلعالن: 
 

بالمائة. سندات مضمونة ومستحقة في تاريخ 3.25  دوالر أمريكي بفائدة  1,000,000,000 خصوص سندات قيمتهفي 
  2023 فبراير 21

(ISIN Code: 144 A- US74735K2A99, Reg S - XS0866438475) 

 
   إنترناشيونال المالية المحدودة Ooredoo ُمصدر السندات:

 
ً للسندات    المصدرةالجهة    تعلن بالشروط واألحكام الخاصة بالسندات    Ooredooـ  ل  والمملوكة كليا بأنه عمالً  (ش.م.ق.ع) 

لحملة السندات وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة والموافق    أمريكي  دوالر   $  16,250,000بدفع مبلغ  ستقوم  والشروط النهائية،  
 .2022 اغسطس 22ليوم 

  
 ---------------------------------  

  
الخاصة بالسندات والشروط    حكامفي الشروط واألالمفاهيم المنصوص عليها  االعالن نفس  المصطلحات الواردة في هذا    تحمل

  . النهائية
 .إنترناشيونال المالية المحدودة Ooredoo عن صدر هذا االعالن

 
  - إنتهى-

 
 

Ooredoo Q.P.S.C. 

Ooredoo Announces Date to Pay Interest to Bondholders 

 

2 August 2022  

Ooredoo Q.P.S.C. announces that Ooredoo International Finance Limited (OIFL), its wholly-
owned subsidiary, pursuant to the Terms and Conditions of the Notes and the Final Terms, will 
pay its Global Medium Term Note (GMTN) holders’ interest payment on 22 August 2022. 
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Below is the announcement in full: 

------------------------------------------------------------------------- 

U.S. $1,000,000,000 @ 3.25 per cent. Guaranteed Notes due 21 February 2023 
(ISIN Code: 144 A- US74735K2A99, Reg S - XS0866438475) 

(the "Notes") 

Issued by Ooredoo International Finance Limited (the "Issuer") 

The Issuer a wholly owned subsidiary of Ooredoo Q.P.S.C hereby gives notice that pursuant 
to the Terms and Conditions of the Notes and the Final Terms, it will pay Noteholders U.S. 
$16,250,000 on the Interest Payment Date falling due on 22 August 2022. 

------------------------------------------------------------------------- 
Terms defined in this Notice shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions 
of the Notes and the Final Terms. 

This Notice is given by Ooredoo International Finance Limited. 

 

-Ends- 

 


