News Release

Cairo, Egypt: September 4, 2013

ASEC Minya Begins Cement Production Serving Upper
Egyptian Markets
ASEC Cement subsidiary ASEC Minya has begun producing cement at its 2.0 MTPA
greenfield plant in Minya

ASEC Cement, a leading regional cement group, announced today that its subsidiary ASEC
Minya (formally Arab National Cement Company) has begun cement production at its 2.0
MTPA cement plant in Minya, Egypt. The plant has already been producing clinker for the
past 3 months since May 2013.
ASEC Cement is a core platform of Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Exchange),
the leading investment company in Africa and the Middle East, with USD 9.5 billion in
investments across 15 countries and 5 core industries, namely energy, transportation,
agrifoods, mining and cement.
The US$ 360 million greenfield plant has implemented the most advanced technology in the
cement industry and is in strict adherence with international environmental standards.
“We are extremely proud to have been able to see this project through to completion despite
the challenging operational environment,” said ASEC Cement CEO Giorgio Bodo. “The
launch of cement production, which marks the official completion of this project, is a clear
reflection of our confidence in the Egyptian economy and our belief in the country’s ability to
recover from the current volatility.”
As the only cement plant in Minya producing Grey cement, ASEC Minya is perfectly
positioned to serve other high-demand markets across Upper Egypt. The plant has created
400 direct and 800 indirect jobs in Minya.
“The new plant is a major milestone that will help boost economic development in the
country and create new job opportunities for the local community,” said General Salah Eldin
Mohamed Ziyada, Governor of Minya. “Since the start of the project, ASEC Minya has
played an active role in the development of the governorate with important initiatives in
support of educational and athletic programs in schools and universities across the
governorate.
ASEC Minya will be connected to the national grid via a 42-kilometer transmission line that
connects the plant to the Samalloot power station. The lengthy procedure will not allow the
plant to have a connection to the electrical grid until the end of 2014 but in the meantime

ASEC Minya has come up with a temporary solution with rented generators to provide power
to the plant.
Construction on the plant began in December 2010 but work on site was interrupted one
month later due to the Egyptian Revolution. In order to make up for lost time, ASEC Cement
came up with a recovery plan that allowed it to arrive at clinker production in an impressive
28 months.
Located 250 kilometers south of Cairo and 50 kilometers north of the city of Minya, ASEC
Minya is the second greenfield cement plant to be launched by ASEC Cement in 5 years. The
first was Takamol Cement in Sudan, a 1.6 MPTA plant that began production in November
2010.
With operational plants in Egypt, Algeria and Sudan, ASEC Cement has plans to control 10
MTPA of cement production capacity by 2016. The company is currently the largest
shareholder in ASEC Minya with a 45% stake in the project. Other shareholders in ASEC
Minya include Misr Qena Cement (13.9%), Hayel Saeed (30.7%), IFU/FLS (9.2%) and other
shareholders (1.2%).
ASEC Minya stands as one of Egypt’s largest project finance deals to date. Citadel Capital
owns an indirect stake of 16.7% in ASEC Minya.

—Ends—
ASEC Cement is a Portfolio Company of ASEC Holding, Citadel Capital’s platform
investment for cement, engineering and construction in the Middle East and Africa. Created
by Citadel Capital and a group of leading co-investors, ASEC Cement is emerging as a
leading regional cement producer that plans to control approximately 10 million tons of
cement per annum by 2016 in attractive, key markets in the MENA region, including Egypt,
Sudan and Algeria.
Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is the leading investment
company in Africa and Middle East. Citadel Capital controls investments of US$ 9.5 billion
and focuses on 5 core industries: Energy, Transportation, Agrifoods, Mining and Cement.
For more information, please visit www.citadelcapital.com.
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بيان إخباري

‹‹أسيك المنيا›› تبدأ اإلنتاج في مصنع األسمنت الجديد لخدمة محافظات الصعيد
شركة أسيك المنيا (إحدى شركات أسيك لألسمنت) تبدأ اإلنتاج في مصنع األسمنت الجديد بطاقة إنتاجية  3مليون طن
سنويًا في محافظة المنيا
أعلنت اليوم شركة أسيك لألسمنت عن بدء اإلنتاج في مصنعها الجديد بمحافظة المنيا ،الذي أقامته شركة أسيك المنيا
(الشركة العربية الوطنية لألسمنت سابقاً) لتغطية الطلب على األسمنت للعديد من مشروعات البنية األساسية العمالقة
المقرر إقامتها قريبًا بمحافظات الصعيد ،حيث تبلغ الطاقة اإلنتاجية  3مليون طن سنويًا من األسمنت الرمادي عالي
الجودة ،عل ًما بأن المصنع الجديد بدأ إنتاج الكلنكر في شهر مايو الماضي.
وتعد أسيك لألسمنت إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود ،)CCAP.CA
الشركة االستثمارية الرائدة بأفريقيا والشرق األوسط وتبلغ قيمة استثماراتها  5.9مليار دوالر أمريكي .وتمثل صناعة
األسمنت أحد القطاعات اإلستراتيجية الخمس التي تركز عليها استثمارات شركة القلعة ،وهي قطاعات الطاقة والنقل
واألغذية والتعدين واألسمنت.
يقوم المشروع الجديد – الذي تبلغ تكلفته االستثمارية  261مليون دوالر أمريكي – بتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا
صناعة األسمنت فضالً عن االلتزام بأهم المعايير البيئية الدولية.
وفي هذا السياق ،أكد جورجيو بودو ،الرئيس التنفيذي لشركة أسيك لألسمنت ،أن بدء اإلنتاج في المصنع الجديد يعتبر
إنجازا ً كبيرا ً في ظل التحديات والصعوبات التي خيمت على المناخ االقتصادي واالستثماري في مصر .ولفت بودو إلى أن
استكمال هذا المشروع يعكس قدر الثقة في صالبة االقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
وتابع بودو أن المصنع سيوفر  411وظيفة جديدة فضالً عن توفير أكثر من  011فرصة عمل غير مباشرة ،مطالبًا
بضرورة تضافر الجهود من أجل دفع عجلة التنمية االقتصادية واستعادة الحركة الصناعية والتجارية بعد مضي أكثر من
عامين على ثورة  39يناير.
ومن جانبه ،أشاد اللواء صالح الدين محمد زيادة ،محافظ المنيا ،بهذا التطور الذى يسهم بقوة في دفع عجلة االقتصاد
المصري وتوفير فرص العمل ألبناء المحافظة ،مشيدًا بإسهامات شركة أسيك المنيا تجاه المحافظة سواء على المستوى
الرياضي أو التعليمي.
ومن المخطط أن يتم ربط المصنع بشبكة الكهرباء القومية عبر إنشاء خط توصيل بمحطة سمالوط يمتد بطول  43كم ،غير
أن طول مدة تنفيذ خطة الربط سيتطلب من الشركة استخدام المولدات الكهربائية المؤجرة وغيرها من الحلول المؤقتة
لتغذية المصنع بالطاقة الكهربائية حتى نهاية عام .3104
يذكر أن أعمال اإلنشاء بالمشروع بدأت في ديسمبر  3101ولكن المشروع توقف بعد مضي شهر واحد على خلفية أحداث
الثورة ،وهو ما دفع شركة أسيك لألسمنت إلى تبني خطة إستراتيجية الستكمال المشروع وبدء إنتاج الكلنكر في وقت
شهرا.
قياسي بلغت 30
ً
يقع المصنع الجديد على بعد  391كم جنوب القاهرة ،و 91كم شمال مدينة المنيا ،وهو ثاني مصنع تفتتحه شركة أسيك
لألسمنت في غضون  9سنوات ،إلى جانب مصنع أسمنت التكامل في السودان الذي بدأ النشاط في نوفمبر  3101بطاقة
إنتاجية  0.6مليون طن سنويًا.
وتعد أسيك لألسمنت الشركة اإلقليمية الرائدة في صناعة األسمنت ،حيث تمتلك العديد من مصانع األسمنت في مصر
والجزائر والسودان وتسعى إلى زيادة إنتاجها إلى  01مليون طن سنويًا بحلول عام  .3106وتمثل شركة أسيك لألسمنت

أكبر مساهم في مشروع شركة أسيك المنيا حيث تمتلك حصة  %49من المشروع ،بينما تضم قائمة المساهمين كالً من
شركة مصر لألسمنت – قنا (حصة  )٪02.5ومجموعة هايل سعيد (حصة  )٪21.3والمعهد الدنماركي للتنمية وشركة
( FLSmidthحصة  )٪5.3ومساهمين آخرين (حصة .)٪0.3
ويعتبر مشروع "أسيك المنيا" واحدا ً من أضخم عمليات التمويل في مصر ،عل ًما بأن شركة القلعة تمتلك حصة غير مباشر
تبلغ  %06.3في شركة أسيك المنيا.

—نهاية البيان—
شركة أسيك لألسمنت هي إحدى شركات مجموعة أسيك القابضة – إحدى االستثمارات اإلقليمية التابعة لشركة القلعة في
مجاالت اإلسمنت والهندسة واإلنشاء بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا .وقد قامت شركة القلعة بإنشاء أسيك لألسمنت
باالشتراك مع مجموعة من أبرز مستثمري المنطقة ،وتشهد شركة أسيك لألسمنت نموا مطردا على المستوى اإلقليمي
وتخطط للتوسع بقدرتها اإلنتاجية إلى نحو  01مليون طن أسمنت سنويا بحلول عام  3106حيث تنتشر مصانعها في
مجموعة من أبرز أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر والسودان والجزائر.

شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  )CCAP.CAهي الشركة االستثمارية الرائدة بأفريقيا والشرق
األوسط .وتتحكم شركة القلعة باستثمارات تبلغ قيمتها  5.9مليار دوالر أمريكي مع التركيز على  9قطاعات إستراتيجية
هي الطاقة ،والنقل ،واألغذية ،والتعدين ،واألسمنت .المزيد من المعلومات على الموقع
اإلليكترونيwww.citadelcapital.com :
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