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Citadel Capital Appoints Distinguished Banker to Head
Corporate Finance and Investment Review Function
Amr El-Garhy will ensure core platform and portfolio companies have access to the
finance they need to grow and execute on their business plans

Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), the leading investment company in Africa and
the Middle East with US$ 9.5 billion in investments under control, has engaged the distinguished
banker Amr El-Garhy as Managing Director and Head of Corporate Finance and Investment Review
Function.
El-Garhy joins the firm from the National Investment Bank, where he was serving as Vice-Chairman
and Managing Director. At Citadel Capital, he will be charged with ensuring platform and portfolio
companies have access to the finance they need to grow efficiently, while monitoring the successful
execution of their business plans.
“Amr’s appointment comes as part of our transformation from Africa's largest private equity firm into
the continent’s leading investment company,” noted Citadel Capital Chairman and Founder Ahmed
Heikal. “In his new role, he will help ensure Citadel Capital and our platform companies in five core
industries, including energy, agrifoods, transportation, mining and cement, have the liquidity they
need to deliver on their business plans. Citadel Capital also plans to exit non-core investments over
the coming few years.”
I am particularly delighted to have Amr on board with us, having previously worked with him during
my time with EFG Hermes, where I was impressed with both his efficiency and leadership skills,” adds
Heikal.
El-Garhy joined the National Investment Bank in 2004 and led the institution through significant
business restructuring, significantly growing its equity portfolio and leading a number of high-profile
transactions and advisory processes of national importance.
He was earlier Deputy CEO of El-Ahli Bank of Qatar, a Managing Director at regional investment bank
EFG Hermes, Managing Director for Investment Banking at Fleming-CIIC, Executive Director of the
Commercial International Investment Company (CIIC) and a Senior Credit Manager at Commercial
International Bank (CIB). El-Garhy has a distinguished track record of service on public and private
boards including the Bank of Alexandria, the Egyptian National Railway Authority, the Arab
Contractors Co., Suez Cement, the Export Development Bank of Egypt, and Abu Qir Fertilizers Co.,
among others.
—Ends—

www.citadelcapital.com

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

القاهرة في  1سبتمبر 3112

عمرو الجارحي العضو المنتدب ورئيس إدارة التمويل المؤسسي ومتابعة االستممارا
بشركة القلعة
سوف يقوم عمرو الجارحي باإلشراف والعمل على توفير التمويل الالزم للشركات االستثمارية التابعة لشركة القلعة على النحو الذي يمكنها من
تنفيذ خططها وتحقيق معدالت النمو المستهدفة
أعلنت اليوم شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  – )CCAP.CAالشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق األوسط وتبلغ
قيمة استثماراتها  5.9مليار دوالر أمريكي – عن تعيين السيد عمرو الجارحي في منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع التمويل المؤسسي ومتابعة
استثمارات الشركة ،حيث يتولى اإلشراف على تمويل شركات المجموعة باعتباره واحدًا من أبرز خبراء القطاع المصرفي في مصر ،مع اإلشراف
على حسن تطبيق خطط األعمال الخاصة بالشركات التابعة للقلعة.
وفي هذا السياق أعرب أحمد هيكل ،مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة ،عن سروره بانضمام الجارحي الذي عمل معه من قبل بالمجموعة
المالية هيرميس ،مؤكدا ً أن الجارحي شخصية قيادية ويتمتع بكفاءة عالية.
وأوضح هيكل أن تعيين عمرو الجارحي يأتي في إطار التحول اإلستراتيجي بنموذج أعمال القلعة لتصبح الشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا،
وأضاف أن الجارحي سوف يعمل على تمويل خطط األعمال الخاصة بالشركات االستثمارية التابعة في خمس قطاعات إستراتيجية ،وهي الطاقة
والنقل واألغذية والتعدين واألسمنت .ويأتي ذلك بالتوازي مع خطط الشركة للتخارج من المشروعات غير الرئيسية في غضون السنوات القليلة
القادمة.
وقبل انضمامه للقلعة شغل الجارحي منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لبنك االستثمار القومي ،حيث أشرف على إعادة هيكلة
البنك وتنمية المحفظة االستثمارية وإتمام العديد من الصفقات االستثمارية الضخمة ،فضالً عن تقديم الخدمات االستشارية للصفقات ذات األبعاد
الوطنية منذ انضمامه للبنك في عام .3112
وشغل الجارحي العديد من المناصب القيادية أبرزها نائب الرئيس التنفيذي للبنك األهلي القطري ،والعضو المنتدب لنشاط بنوك االستثمار
بالمجموعة المالية هيرميس ،والعضو المنتدب لنشاط بنوك االستثمار بشركة  ،Fleming-CIICوالمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي
لالستثمار ) ،(CIICومدير أول االئتمان بالبنك التجاري الدولي .كما يمثل عمرو الجارحي مجالس إدارة العديد من شركات القطاعين العام
والخاص ومنها بنك اإلسكندرية ،وهيئة سكك حديد مصر ،وشركة المقاولون العرب ،وشركة السويس لألسمنت ،وبنك تنمية الصادرات ،وشركة
أبوقير لألسمدة وغيرها.
—نهاية البيان—
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 :
للمزيد من المعلومات ،رجاء االتصال:
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق واالتصاالت والهوية المؤسسية
شركة القلعة ()Citadel Capital
ghammouda@citadelcapital.com
هاتف+)313( 375-12243 :
فاكس+)313( 375-12224 :
محمول+20 106 662-0002 :
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