News Release

Cairo, Egypt: 1 April 2014

Citadel Capital to Close Capital Increase to EGP 8 bn on 9
April 2014
Rights issue to close on 9 April 2014, completing the key step in the firm’s transformation
into an investment company that will hold majority stakes in its subsidiaries in five core
industries: energy, transportation, agrifoods, mining and cement

Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), the leading investment company in
Africa and the Middle East, has received key regulatory approvals that will allow it to close
its capital increase on 9 April 2014 with full subscription. The rights issue will bring the
firm’s issued capital to EGP 8 billion.
The Egyptian Financial Services Authority (EFSA) has approved the dates for the second and
final subscription period for the capital increase from Wednesday, 2 April 2014 until
Wednesday, 9 April 2014, while the General Authority for Investment and Free Zones
(GAFI) has also reviewed and approved a report by the firm’s independent auditor (KPMG /
Hazem Hassan) that certifies EGP 3.7 billion in liabilities to co-investors and shareholders,
mainly arising from investment purchases by the firm. Citadel Capital will capitalize an
amount equivalent to the uncovered portion of the capital increase, thus ensuring it will be
fully subscribed.
As part of its transformation into an investment company, Citadel Capital will focus on
subsidiaries in five core industries: energy, transportation, agrifoods, mining and cement.
—Ends—
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 citadelcapital.com.
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Forward-Looking Statements
Statements contained in this News Release that are not historical facts are based on current expectations,
estimates, projections, opinions and beliefs of the Citadel Capital. Such statements involve known and unknown
risks, uncertainties and other factors, and undue reliance should not be placed thereon. Certain information
contained herein constitutes “targets” or “forward-looking statements,” which can be identified by the use of
forward-looking terminology such as “may,” “will,” “seek,” “should,” “expect,” “anticipate,” “project,”
“estimate,” “intend,” “continue” or “believe” or the negatives thereof or other variations thereon or comparable
terminology. Actual events or results or the actual performance of Citadel Capital may differ materially from
those reflected or contemplated in such targets or forward-looking statements. The performance of Citadel
Capital is subject to risks and uncertainties.
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بيان إخباري

القاهرة في  1أبريل 4112

إتمام زيادة رأسمال شركة القلعة إلى  8مليار جنيه في  9أبريل 4102
شركة القلعة تعتزم إتمام زيادة رأس المال لصالح قدامى المساهمين في  9أبريل  ،4112استكما ًال للخطوة األساسية حوو
التوول إلى شركة استثمارية قابضة مع امتالك حصص األغلبية في الشركات التابعة بخمس قطاعات استراتيجية هي
الطاقة والنقل والزراعة والتعدين واألسمنت
أعلنت شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية توت كود  – )CCAP.CAالشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا
والشرق األوسط – عن حصولها على الموافقات التنظيمية النهائية إلتمام زيادة رأس المال في  9أبريل  4112ليبلغ 8
مليار جنيه بوصول حسبة االكتتاب في الزيادة إلى . %111
وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على موعد فترة االكتتاب للمرحلة الثاحية واألخيرة من عملية الزيادة رأس المال
خالل الفترة من يوم األربعاء الموافق  4أبريل  4112حتى يوم األربعاء الموافق  9أبريل  .4112في حين قامت الهيئة
العامة لالستثمار والمناطق الورة بمراجعة واعتماد الشهادة الصادرة من مراقب حسابات الشركة ) (KMPGوالخاصة
بإقرار المديوحيات المستوقة للسادة مساهمي الشركة بقيمة  7.3مليار جنيه ،والناشئة بصورة رئيسية عن زيادة حصص
القلعة بعدد من استثماراتها الوالية وشركاتها التابعة .ستقوم شركة القلعة بسداد المديوحيات المستوقة للسادة المساهمين
والناشئة عن زيادة حصص القلعة بعدد من استثماراتها الوالية وشركاتها التابعة بقدر الوصيلة النقدية المرتقبة من زيادة
رأس المال الجاري تنفيذها حاليًا.
تستهدف شركة القلعة التركيز على الشركات االستثمارية التابعة في خمسة قطاعات رئيسية هي الطاقة والنقل والزراعة
والتعدين واألسمنت ،وذلك في إطار خطة التوول اإلستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة.
—حهاية البيان—

شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  )CCAP.CAهي الشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق
األوسط .وتتوكم شركة القلعة باستثمارات تبلغ قيمتها  9.9مليار دوالر أمريكي مع التركيز على  9قطاعات إستراتيجية
هي قطاع الطاقة ،والنقل ،واألغذية ،والتعدين ،واألسمنت .للوصول على المزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع
اإلليكتروحيwww.citadelcapital.com :
للمزيد من المعلومات ،رجاء االتصال:
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق واالتصاالت والهوية المؤسسية
شركة القلعة ()Citadel Capital

ghammouda@citadelcapital.com
هاتف+(202) 279-14440 :
فاكس+(202) 279-14448 :
محمول+(2) 0106-662-0002 :
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البيانات المستقبلية (إبراء الذمة) البياحات الواردة في هذه الوثيقة ،والتي ال تعد حقائق تاريخية ،تم بنائها على التوقعات الوالية،
والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة القلعة .وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة ،وغير مؤكدة وعوامل أخرى،
وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط .ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل ااألهداف" أو "البياحات
المستقبلية" و يمكن توديدها من خالل استخدام مصطلوات تطلعية مثل "ربما"" ،سوف"" ،يلتمس"" ،ينبغي"" ،يتوقع"" ،يشرع"،
"يقدر"" ،ينوي"" ،يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلوات المشابهة .وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو
األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه االهداف أو البياحات المستقبلية .ويوتوي أداء شركة القلعة
على بعض المخاطر والشكوك.
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