إفصاح شركة القلعة لإلستشارات المالية عن مدي وجود احداث جوهرية غير معلنة
هيكل المالك و نسبة ملكية اعضاء مجلس االدارة (وفقا ألخر بيان إفصاحي سابق بتاريخ : )2016/10/16
اسماء حملة  %5من اسهم الشركة
Citadel Capital Partners Ltd.

عدد االسهم وفقا الخر بيان
افصاحي سابق
443,295,671

24.36

138,767,960

7.62

النسبة %

شركة اإلمارات الدولية لإلستثمار ذ.م.م.

اإلجمالي

31.98
582,063,631

ملكية اعضاء مجلس االدارة

عدد االسهم وفقا الخر بيان
افصاحي سابق
443,295,671

24.36

68,600,100

3.77

2,700,000

0.15

النسبة %

Citadel Capital Partners Ltd.
DH Investors Ltd.
د .أحمد محمد حسنين هيكل

إجمالي ملكية أعضاء مجلس االدارة

514,595,771

28.21

1,349,932,032

95.11

نسبة التداول الحر طبقا ألخر هيكل مساهمين

هل هناك تغيرات في هيكل المساهمين منذ أخر نموذج إفصاحي (بتاريخ  16أكتوبر : )2016
ال يوجد تغيرات في المساهمين الرئيسيين
تشكيل مجلس االدارة :
االسم
د .أحمد محمد حسنين هيكل
هشام حسين الخازندار
كريم حسن صادق
معتز فاروق عياد
جوزيف إسكندر
أسامة حسن حافظ
مجدي كمال إبراهيم الدسوقي
فيليب بلير داندس

الوظيفة

جهة التمثيل

رئيس مجلس اإلدارة

Citadel Capital Partners Ltd

عضو مجلس اإلدارة المنتدب

Citadel Capital Partners Ltd

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

Citadel Capital Partners Ltd
Citadel Capital Partners Ltd

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

DH Investors Ltd.
---

عضو مجلس اإلدارة

---

عضو مجلس اإلدارة

---

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة ممثال عن شركة Citadel
 Capital Partnersيحدد أسمه الحقا
* يذكر التغيرات التي طرات علي تشكيل المجلس خالل الفترة منذ أخر بيان إفصاحي (بتاريخ  16أكتوبر )2016

ال يوجد

Citadel Capital Partners Ltd

موجز بأهم المؤشرات المالية عن الفترات المالية المثيلة للسنوات الثالثه السابقه
نسب القيم السوقية
سعر السهم
مضاعف الربحية
مضاعف القيمة الدفترية
ربحية السهم

2013
3.47
14.06

2015
2014
1.60
2.89
حققت الشركة خسائرا
6.016
7.42
حققت الشركة خسائرا

التوزيع النقدي للسهم
عدد ونسبة اسهم الخزينة
مضاعف ربحية القطاع
مضاغف ربحية السوق
نسب الربحية
هامش ربح التشغيل
هامش الربحية
العائد علي الحقوق الملكية
العائد علي األصول
نسب ادارة األصول
معدل دوران إجمالي األصول
تقييم المقبوضات
نسبة السيولة إلى اإللتزامات
المتداولة
نسب السيولة
النسبة الجارية
النسبة السريعة
نسب إدارة الدين
نسبة الديون /حقوق الملكية

2016/10/19
0.64
6.082

ال يوجد
ال يوجد

32%
)(376%
)(3%
)(1%

17%
)(21%
)(12%
)(4%

17%
)(18%
)(11%
)(3%

0.003

0.20

0.18

0.24

0.28

0.30

0.21

0.65
0.34

0.97
0.39

0.88
0.40

0.88
0.30

1.4

1.7

2.4

2.8

 طبقا للقوائم المالية المجمعة المدققة عن السنوات المالية المنتهية فى2013/12/31
 2015/12/31، 2014/12/31،و  2016/6/30ولم يتم إحتساب المؤشرات المستقاة
من قائمة الدخل عن  2016/6/30لعدم إكتمال السنة المالية حرصا على عدالة المقارنة مع
السنوات السابقة.
التطورات التي طرأت علي نشاط الشركة منذ أخر بيان إفصاحي سابق (بتاريخ  5أكتوبر : )2016

ال يوجد
االحداث الجوهرية غير المعلنة و المؤثرة علي أداء السهم منذ أخر بيان إفصاحي سابق (بتاريخ 5
أكتوبر :)2016

ال يوجد

التغيرات الجوهرية الداخلية والخارجية المؤثرة في أنشطة الشركة التشغيلية منذ أخر بيان إفصاحي
سابق (بتاريخ  5أكتوبر :)2016

ال يوجد

التغيرات في الهيكل التمويلى للشركة متضمنه زيادة رؤس االموال منذ أخر بيان إفصاحي سابق
(بتاريخ  5أكتوبر : )2016

ال يوجد

التغيرات الجوهرية التى طرأت على (استثمارات) الشركة منذ أخر بيان إفصاحي سابق (بتاريخ 5
أكتوبر :)2016

ال يوجد

اقــــرار
اقر انا  /عمرو القاضي بصفتي مسئول عالقات المستثمرين بانني مسئول عن صحة البيانات الواردة.

االسم

عمرو محمد القاضي

الوظيفة

رئيس عالقات المستثمرين

التوقيع

ختم الشركة

تحريرا فى

2016/ 10 /21



0.64

2016/10/19

0.26

جنيه

%29

نسبة

 مضاعف ربحية السوق في 2016/10/19 -مضاعف ربحية القطاع فى 2016/10/19

ربحية السهم طبقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2015/12/31

0.90

2016/09/26

سعر السهم

االنخفاض فى سعر
السهم

ربحية
السهم

مره

حققت الشركة خسائرا ٌ في سنة 2015

2016/09/26

2016/10/19

مضاعف الربحية

نسبة

االنخفاض فى مضاعف
الربحية

التغير فى سعر سهم القلعة ومضاعف الربحية خالل الفترة من  2016/09/26الى 2016/10/19

