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Qalaa Agrifoods Business Unit Gozour Divests RIS Assets in 

Sudan and Cheese Manufacturer El-Misrieen in Egypt 

 
Gozour signs SPA’s to divest RIS assets in Sudan and El-Misrieen in Egypt for enterprise values of US$ 

4.3 mn and EGP 50 mn respectively; transactions will result in the deconsolidation of a total EGP 20 mn in 

debt from Gozour’s balance sheet as Qalaa continues to divest non-core units and focus on growth of 

proven winners 

 

 

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in infrastructure and industry, 

announced today that RIS – a business unit of its agrifoods subsidiary Gozour – has signed a sale and 

purchase agreement (SPA) for the sale of its two Halawa and Biscuits plants in Sudan to a Sudanese investor 

at an enterprise value of US$ 4.3 million. Qalaa Holdings currently has an effective ownership of 55% in RIS.  

 

Furthermore, Gozour has signed another SPA for the sale of Misr October for Food Industries (El-Misrieen), 

an Egyptian manufacturer of cheese products, to a domestic industrial investor at an enterprise value of EGP 

50 million. The acquirer will assume all debt, liabilities and obligations of El-Misrieen, including bank debt of 

c. EGP 16.5 million. Qalaa had previously fully written-down the value of its investment in El-Misrieen, 

which ceased operations in 2012.  

 

Qalaa Holdings continues to divest non-core investments across its footprint as it focuses on core business 

units including Egyptian Refining Company (a US$ 3.7 billion megaproject that is nearing the 75% 

completion mark and is on track to begin production in 2017) and TAQA Arabia (Egypt’s leading 

independent energy distribution company).  

 

The company also remains watchful for opportunities to create new shareholder value through the acquisition 

of additional stakes in core subsidiaries and to engage in share buybacks for so long as Qalaa shares trade at a 

steep discount to their fair value.  

 

Pharos Holding was sell-side advisor for the El-Misrieen transaction.  

 

—Ends— 

Previous Qalaa Holdings press releases on this subject and others may be viewed online from your 

computer, tablet or mobile device at qalaaholdings.com/newsroom 

 

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is an African leader in infrastructure and 

industry. Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in core industries 

including Energy, Cement, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit 

qalaaholdings.com. 

 

 

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 Qalaa Holdings. Such statements involve known and unknown risks, uncertainties 

http://ccap.ca/
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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 Qalaa Holdings is subject to risks and uncertainties. 

 

 

For more information, please contact: 

Ms. Ghada Hammouda 

CMO & Head of Marketing Communications  

Qalaa Holdings 

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

Tel: +20 2 2791-4439  

Fax: +20 22 791-4448 

Mobile: +20 106 662-0002 

Twitter: @qalaaholdings 
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في  RISاألصول المملوكة لشركة بيع ت «القلعة»التابعة لـ  «جذور»مجموعة 

 «المصريين» الغذائية للصناعات أكتوبر مصرشركة السودان و

مليععون  4.3بقيمعة إجماليعة فعي السعودان  «RIS»األصعول المملوكعة لشعركة و جنيع  مليعون 50 إجماليعة بقيمعة «المصعريين»بيعع 

لت ععارم مععن لالقلعععة  فععي إرععار   ععةوذلعع  ، مليععون جنيعع  20بنحععو  لمجموعععة جععذور المجمعععة الععويوندوالر سععيرمر عععن ت  ععي  

 النمو على المتزايوة قورتها من واالست ادة الرئيسية استرماراتها تنمية علىوزيادة التركيز  األنش ة غير األساسية

 

وهةي شةركة راةةفة فةي ااةاتماران الةةناعة والبنيةة ا اااةية  –( CCAP.CAالقلعةة ككةود البور ةة المةةرية أعلنت اليوم شركة 

لبيةف مةةنعي ا للوة وة مةف مسةاتمر اةودا ي كإحفى شركان مجموعةة ذةرور( مامةت باوميةف ا  ةا   RISشركة أن  –بمةر وأفريقيا 

% مة  55مليون دوالر، حية   مالةش شةركة القلعةة بةةورة بيةر مباشةرة  سةبة  3.4بقيمة إذمالية السودان في الطوينية والبسكويت 

 .RISشركة 

إلة   «المةةريي »شةركة مةةر أكاةوبر للةةناعان اليراةيةة بيةف باوميةف ا  ةا  الاابعة للقلعةة مجموعة ذرور وفي ايا  ماةل مامت 

 ديو ًا ايام  خ يض ا مة  الةفيون المجمعةة للشةركة. مليون ذنيه 516.مليون ذنيه، من ا  50بقيمة إذمالية للمشروع مساتمر مةري 

ومامةةت القلعةةة بشةةط  ميمةةة  2012ذةةفير بالةةركر أن شةةركة مةةةر أكاةةوبر للةةةناعان اليراةيةةة كا ةةت مةةف  وم ةةت عةة  النشةةا  فةةي و

 اااتمارا  ا ب ا.

 الرةيسةية ااةاتمارا  ا  نميةة عل كيز وزيادة الارو أ ي  لش اال  امان في إ ار اعي شركة القلعة للاخارج م  ا  شطة بير ا اااية 

 بنسةبة إ شةاه  اكامةل الةري «للاكريةر المةةرية» مشةروع اال ا ةا  مة   ن يةر ذلةش فةي بمةا النمةو، علة  المازايفة مفر  ا م  واالاا ادة

 بشةةركة المخططةة الاواةعان  ن يةروكةرلش  ،2017 عةام فةي اإل اةةاذي النشةا  لبةف  المسةا ف  الزمنةي لإل ةار وفقةا اآلن حاة % 75

 .مةر في الطامة  وزيف مجال في العاملة الخاص القطاع شركان أكبر م  باعابارها «عربية  امة»

و اطلف شركة القلعة كرلش إل   عظيم القيمة للمساهمي  م  خ ل زيادة حةة  القلعةة فةي بعةش الشةركان الاابعةة الرةيسةية، و ة  

 الشركان الاابعة إل  ذا   شرا  أا م خزينة.اااتماران إ افية مخاارة في مجموعة م  

 . «المةريي »شركة بيف  عمليةومف مامت شركة القلعة باكليف بنش االااتمار فاروس للقيام بفور المساشار المالي 

 

 —  اية البيان—

 

الكمبيوتر والتابلت وكذل  الهواتف الذكية عبر زيارة هذا يمكنكم م العة المجموعة الكاملة من البيانات اإل بارية الصادرة عن شركة القلعة من  الل أجهزة 

 qalaaholdings.com/newsroom :الرابط

 

شركة راةفة في اااتماران الةةناعة والبنيةة ا اااةية بمةةر وأفريقيةا،  ركيةًزا علة  مطاعةان ااةارا يجية  (CCAP.Cشركة القلعة )كود البورصة المصرية 

 www.qalaaholdings.comن والنقل والفعم اللوذيساي والاعفي . زوروا مومعنا اإللكارو ي:  اضم  الطامة وا امنت واإل شا ا

 

 البيانات الت لعية )إبراء الذمة(

والاقةفيران وررا  ومعاقةفان شةركة القلعةة. ومةف ينطةوي هةرا البيةان علة  مخةا ر البيا ان الواردة في هر  الوثيقة، والاي ال  عف حقاةق  اريخية،  م بناة ا علة  الاومعةان الواليةة، 

ر  الوثيقة  شكل "ا هفا " أو معروفة وبير معروفة، وبير مؤكفة وعوامل أخرى، وال ينبيي االعاماد عليه بشكل م ر . ويج  اإلشارة إل  أن بعش المعلومان الواردة في ه

http://www.qalaaholdings.com/


 
 
 
 
 
 
 

QALAAHOLDINGS.COM 

 

 

  بيان إخباري

 2015 ديسمبر 1القاهرة في 

2 

فها م  خ ل ااةاخفام مةةطلوان  طلعيةة متةل "ربمةا"، "اةو "، "يلةامب"، "ينبيةي"، "ياومةف"، "يشةرع"، "يقةفر"، "ينةوي"، "يوا ةل" أو "البيا ان المساقبلية" ويمك   وفي

 لةش الاةي  عكسة ا متةل   خالةف ذوهريةا عة "يعاقف" أو ما هو من ي من ا أو بيرها م  المةطلوان المشاب ة. وكرلش ا حفاث ال علية أو النااةج أو ا دا  ال علي لشركة القلعة مف 

  .هر  ا هفا  أو البيا ان المساقبلية. ويواوي أدا  شركة القلعة عل  بعش المخا ر والشكوك

 

 لالستعالم والتواصل 

 السيفة / بادة حمودة 

 رةيب مطاع الاسويق واال ةاالن

 (Qalaa Holdingsشركة القلعة ك

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ ها ف:

 4448-791 22 20+ فاكب:

  0002-662 106 20+ مومول:

Twitter: @qalaaholdings 


