السادة إدارة اإلفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،
تود شركة القلعة (كود التداول في البورصة المصرية  – )CCAP.CAوهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية األساسية
بمصر وأفريقيا – أن تؤكد إفصاحاتها المؤرخة  2015/2/17و  2015/4/27بشأن إعتزامها التخارج من شركات تابعة وتعلن أن
عمليات التخارج تسير طبقا للجدول الزمني المقرر مع بنوك اإلستثمار القائمة بالترويج وقد بلغت المراحل التالية:


شركة مصر لصناعة الزجاج  :تم إستكمال الفحص النافي للجهالة وإختيار أفضل العروض المقدمة وتتفاوض القلعة
للتوصل إلتفاقية شراء نهائية خالل الشهر الحالي.



شركة جذور (مزارع دينا والشركة اإلستثمارية لمنتجات األلبان) :يتم إستكمال الفحص النافي للجهالة من قبل عدة
مشترين محتملين وتتوقع القلعة تلقي عروض الشراء النهائية خالل اربعة أسابيع.



شركة الرشيدي الميزان :تم إستكمال الفحص النافي للجهالة من قبل عدة مشترين محتملين وتتوقع القلعة تلقي عروض
الشراء النهائية خالل الشهر الجاري.



شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر :أبدت عدة أطراف إهتمامها بالشراء وتتوقع القلعة الحصول على عدد
من عروض الشراء المبدئية خالل الشهر الجاري يليها السماح لقائمة مختارة من المشترين المحتملين ببدء الفحص النافي
للجهالة خالل شهر أكتوبر.



شركة دجلفا لألسمنت بالجزائر :دخلت المفاوضات الجادة حول بيعها مرحلة متقدمة وتتوقع القلعة التوصل إلتفاقية الشراء
النهائية قبل نهاية العام الحالي.



شركة زهانة لألسمنت بالجزائر :تدور مفاوضات مع شركائنا الجزائريين في الشركة لإلستحواذ على حصة القلعة.



أرض ميناء التبين التابعة لشركة النقل النهري :جاري تسجيل األرض ودراسة أفضل سبل اإلستفادة المادية منها.



شركة النيل للصناعات الغذائية "إنجوي" :جاري الفحص النافي للجهالة.



شركة مصر أكتوبرللصناعات الغذائية "المصريين" :جاري الفحص النافي للجهالة.

وسوف تعلن القلعة عن أي إتفاق يتم توقيعه بشأن أي من تلك التخارجات في حينه.
تهدف عمليات التخارج التي تقوم بها شركة القلعة حال إتمامها إلى تحقيق تخفيض ملموس لديونها ومديونيات شركاتها التابعة،
وإتاحة إمكانية شراء أسهم خزينة إذا توافرت الظروف المواتية لذلك ،حيث تعتقد إدارة الشركة أن العائد على إستثمارها في
أسهم الخزينة بالسعر الحالي للسهم يتفوق على العائد المحتمل من أي إستثمار آخر .وقد تلجأ القلعة لتخارجات أخرى إضافية
ودراسة شراء المزيد من أسهم الخزينة إذا إستمرت الظروف الحالية .
فبرجاء التفضل بالعلم واإلحاطة ،،

عمرو محمد القاضي
رئيس عالقات المستثمرين وإدارة المخاطر
تحريرً ا في  14سبتمبر 2015
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