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 السادة إدارة اإلفصاح

 البورصة المصرية

 

 تحية طيبة وبعد ،،،

التابعة لشركة   Ltd. (BVI) MallsHome Furnishings MENA قامت شركة  )مرفق صورة( 2018أبريل  30باإلشارة إلفصاحنا المؤرخ 

 بنيان للتجارة والتنميةمن أسهم شركة  كامل حصتهاإتمام بيع ب( CCAP.CA)كود التداول في البورصة المصرية لإلستشارات المالية القلعة 

لشركة  الشركة التابعة Sky Realty، إلى اإلسكندرية الصحراوي - المالكة لمول ديزاينوبوليس على طريق القاهرةالشركة ، ش.م.م.

Compass Investment Holding (DIFC) .قوق ملكيتها بعد خصم مليون جنيه، مقابل صافي ح 162ة القلعة على نحو شرك تحصلو

 .اإللتزامات

 .بصورة غير مباشرة %60 نحو بنيانبلغ نصيب شركة القلعة في ملكية شركة 

 

 ،، واإلحاطة بالعلم التفضل فبرجاء

                 

 عمرو محمد القاضي                                                                                                                  

 رة المخاطر رئيس عالقات المستثمرين وإدا                                                                                                  

  2018 يوليو 2تحريًرا في 

 

 

 

With reference to our disclosure dated April 30th, Qalaa Holdings (CCAP.CA), an African leader in energy 

and infrastructure, announces the completion of the sale of 100% of Bonyan for Development and Trade 

(Bonyan), from Qalaa Holdings subsidiary MENA Home Furnishings to Sky Realty, a subsidiary of Compass 

Investment Holding (DIFC).  

Net equity proceeds to Qalaa Holdings for the sale amounted to EGP 162 million while the buyer settled bank 

liabilities and assumed liabilities to third parties. Qalaa Holdings owned indirectly c. 60% of Bonyan. 
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 السادة إدارة اإلفصاح

 البورصة المصرية

 
 تحية طيبة وبعد ،،،

)كود التداول في البورصة لإلستشارات المالية القلعة التابعة لشركة   Ltd. (BVI) MallsHome Furnishings MENA قامت شركة  

المالكة لمول ديزاينوبوليس على الشركة ، ش.م.م. بنيان للتجارة والتنميةمن أسهم شركة  توقيع اتفاق لبيع كامل حصتهاب( CCAP.CAالمصرية 

ومن المقرر . Compass Investment Holding (DIFC)لشركة  الشركة التابعة Sky Realty، إلى اإلسكندرية الصحراوي - طريق القاهرة

مليون جنيه، مقابل صافي حقوق  162ة القلعة على نحو ، وستحصل شركالمتطلبات والشروط التنظيميةبعض بعد تلبية  أن يتم تنفيذ الصفقة

 إتمام التنفيذ. عندملكيتها بعد خصم اإللتزامات، 

 .بصورة غير مباشرة %60 نحو بنيانيبلغ نصيب شركة القلعة في ملكية شركة 

 

 ،، واإلحاطة بالعلم التفضل فبرجاء

                 

 عمرو محمد القاضي                                                                                                                  

 ت المستثمرين وإدارة المخاطر رئيس عالقا                                                                                                  

  2018 أبريل 30تحريًرا في 


