السادة إدارة اإلفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،
نشير الستفساركم اليوم ونؤكد عدم وجود أي أخبار سلبية غير معلنة للسوق .و نؤكد أيضا أن مشروع الشركة المصرية للتكرير قد بدأ اإلنتاج
كما أعلن من قبل ويقوم بتوريد منتجاته البترولية للهيئة المصررررية العامة للبترول وك لق يقوم ببيل الفحم البترولي الناتج عن التكرير إلى شرررركا
األسمن الرائدة بالسوق.
نسرربة الملكية الفعلية لشررركة القلعة في الشررركة المصرررية للتكرير اليوم هي  13.14%بصررورة غير مباشرررة .جدير بال كر أن ما أسررهم في تقلص
نسررربة ملكية شرررركة القلعة على مدار السرررنوا الماضرررية – هو أن الهيئة المصررررية العامة للبترول و  QPكان لهم حق اإلكتتاب المسررربق في رأس
المال اإلضررررافي بمبلغ  192مليون دوالر من اإلغالق المالي في يونيو  2012و أن الهيئة المصرررررية العامة للبترول كان لها أيضررررا حق اإلكتتاب
المسرررربق بمبلغ قدره  50مليون دوالر في آخر جولة تمويلية لزيادة رأس المال بقيمة  70مليون دوالر ,ه ا و قد اكتتب القلعة و شررررركاتها التابعة
بمبلغ  4,7مليون دوالر في تلق الزيادة.
فبرجاء التفضل بالعلم واإلحاطة ،،

عمرو محمد القاضي
رئيس عالقا

المستثمرين

تحريرا في  30يوليو 2019
ً

Unofficial English Translation
With reference to your inquiry, Qalaa Holdings confirms that there are NO negative news that is not disclosed
to the market. It also reiterates that the ERC refinery is currently operating as disclosed earlier and is supplying
its petroleum products to EGPC and is selling the Pet coke resulting from the production process to leading local
cement companies. QH indirect ownership in ERC decreased to 13.14% over the past couple of years. It is worth
to note that what contributed to the dilution of QH’s ownership is that EGPC and QP had underwritten the USD
192 million additional equity at the time of the financial close in June 2012. EGPC had also underwritten an
amount of USD 50 million in the last round of capital increase worth USD 70 million in which QH and subsidiaries
subscribed to USD 4.7 million.
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