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 وذجــنم      
 خطار تعديل بيانات الشركة المقيدةإ

 
 ش.م.م Qalaa Holdingsالقلعة لإلستشارات المالية :   الشركة
 جاردن سيتي-كورنيش النيل 1089:   العنوان
 القاضىعمرو محمد عالقات المستثمرين:  رئيس

 27914440:   التليفون 
 27914448:   الفاكس

 akadi@qalaaholdings.comالبريد االلكترونى: 

      2009 / 12/  2       : تاريخ القيد
 

 :  البيان قبل التعديل

 

 
 جهة التمثيل الوظيفة االسم

 الصفة 
غير  –) تنفيذي 

  مستقل ( –تنفيذي 
 

1 
 االدارة مجلس رئيس د/ احمد محمد حسنين هيكل

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 

2 

 الخازندار حسين هشام

 اإلدارة مجلس عضو

 المنتدب

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 

3 

 صادق حسن كريم

عضو مجلس اإلدارة 

المنتدب لقطاع النقل 

 والدعم اللوجيستى

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 

4 

 عياد فاروق معتز

عضو مجلس اإلدارة 

المنتدب للقطاع   

 المالى

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 

 إدارة مجلس عضو منى مكرم عبيد السيدة/ 5

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى غير 

 

6 
 إدارة مجلس عضو حافظ حسن اسامة السيد/

 
 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 
7 

 الدسوقىالسيد/ مجدى كمال ابراهيم 

 
 إدارة مجلس عضو

 
 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 
8 

 السيد/ فيليب بلير داندس

 
 إدارة مجلس عضو

 مستقل

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

9 
ديناهيزر حمدى حسن  السيدة/

 شريف
 إدارة مجلس عضو

 مستقل

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :   البيان بعد التعديل

 

 
 جهة التمثيل الوظيفة االسم

 الصفة 
غير  –) تنفيذي 

  مستقل ( –تنفيذي 
 

1 
 االدارة مجلس رئيس د/ احمد محمد حسنين هيكل

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 

2 

 الخازندار حسين هشام

 اإلدارة مجلس عضو

 المنتدب

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 

3 

 صادق حسن كريم

عضو مجلس اإلدارة 

المنتدب لقطاع النقل 

 والدعم اللوجيستى

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 

4 

 عياد فاروق معتز

عضو مجلس اإلدارة 

المنتدب للقطاع   

 المالى

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى 

 

 إدارة مجلس عضو منى مكرم عبيد السيدة/ 5

 لشركة ممثال
Citadel Capital Partners 

LTD تنفيذى غير 

 
7 

 الدسوقىالسيد/ مجدى كمال ابراهيم 

 
 إدارة مجلس عضو

 
 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 
8 

 السيد/ فيليب بلير داندس

 
 إدارة مجلس عضو

 مستقل

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

9 
ديناهيزر حمدى حسن  السيدة/

 شريف
 إدارة مجلس عضو

 مستقل

 

 تنفيذى غير ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 سبب التعديل: 

 مرفق صورة(  من عضوية مجلس إدارة الشركة حافظ حسن اسامة السيد/االستقالة المقدمة من  قبول( 

 
 هل سبق تعديل هذا البيان من قبل 

 (Xنعم )  ال )   ( 
 

 البيان المعدل تم اقراره من:
 ( اخرى  ( الجمعية العامة ))........بتاريخ)( مجلس االدارة  
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 ا.التنفيذية وتعديالتهمتم اعداد البيانات المذكورة تحت مسئولية ادارة الشركة وذلك طبقا لقواعد القيد واالجراءات 

 وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا االخطار وكذلك باخطار البورصة فى حالة وجود اى تعديالت عليها.
 .الشركة ةيصحيحة ومعدة تحت مسئول المفصح عنهاجميع البيانات 

 

 
 الممثل القانونى للشركة      عالقات المستثمرين مدير

 

 هيكل حسنين محمد أحمداالسم:      تامر درويش               االسم: 
     التوقيع:       التوقيع: 

  
  

  
      

 

 

 

 

 01/04/2018تحريرا فى: 

 


