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Qalaa's Sustainability Program Notches Global Awards
as Company Prepares to Participate in EGX
Sustainability Conference
The awards give merit to Qalaa’s integration of sustainability within its corporate governance framework and
recognize the company’s innovative investment approach that places environmental principles at its heart
Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in infrastructure and industry, has
received international recognition for its sustainability program as it prepares to file its first annual
sustainability report as a member of the U.N. Global Compact (UNGC).
World Finance magazine has recognized Qalaa's governance framework as the best in Egypt in its 2015
corporate governance awards program, while Corporate Live Wire has recognized Qalaa’s innovation by
awarding it the Most Outstanding Investment Firm - Egypt Innovation & Excellence Awards for 2015.
Qalaa Holdings’ active participation in the UNGC — the world’s largest voluntary corporate social
responsibility initiative — and its membership to the Global Impact Investing Network (GIIN) — a non-profit
organization dedicated to increasing the effectiveness of for profit investing that addresses social and
environmental challenges — provide the company with the necessary frameworks to deliver on its
sustainability strategy, and make a lasting impact on the communities in which it does business.
"We have made the principles of sustainability, inclusivity, stewardship and innovation central to our growth
as an institution from the time we were incorporated as a two-person partnership a decade ago all the way
through to where we stand today: A publicly traded company with operations in infrastructure and industry
across North and East Africa," said Qalaa Chairman and Founder Ahmed Heikal.
"Within this, two themes have long been close to our heart as we have sought to leave the communities in
which we do business better than we found them: A steadfast belief in the transformative power of education
— and the conviction that you can do right by the environment even as you do right by your shareholders,"
Heikal noted.
Qalaa, which will be on stage at Egyptian Exchange Sustainability Conference, operates the largest privatesector scholarship program in Egypt and has worked for a decade to put environmental principles at the heart
of investments including Egyptian Refining Company (which will cut the nation's sulfur emissions by nearly a
third), Tawazon (a waste management company that recycles and turns waste into energy) and Nile Logistics
(which is relieving pressure on Egypt's roads and highways by using more fuel efficient byways on the Nile
River).
"These important recognitions come as we prepare to submit our first Global Compact 'communication on
progress'," noted Ghada Hammouda, Qalaa's CMO and Head of Marketing Communications. "Principles of
sustainability, good citizenship, good governance and responsible investing have been at the heart of our
business model since inception, facts reflected in our business strategy and in our inclusion in the S&P / EGX
ESG Index."
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—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
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 forwardlooking 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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بيان إخباري
القاهرة في  25أكتوبر 2015

برنامج القلعة للتنمية المستدامة يحصد باقة من الونئا ا الديلينة المرمئقنة تاامنًنا من
استعدادات الشركة للمشاركة في مؤتمر البئرصة المصرية لالستدامة
الجوائز التقديرية تعكس التزام شركة القلعة بدمج معايير التنميةة المتةتدامة فةي م ةام الحوكمةة ،وتعةد شةدا ة إيجابيةة لةو تنةوذ ممةوما ا
االبتكاري الذي تتبناه الشركة من أجل مرا اة ا بعا البيئية واالجتما ية لمشرو اتدا االستثمارية في أسواذ الشرذ ا وسط وأفريقيا

مةا

مالت شركة القلعة (كو التداو في البورصةة المرةرية  – )CCAP.CAوهةي شةركة رائةدة فةي اسةتثماران الرةنا ة والبنيةة ا ساسةية بمرةر
تقديرا لجو ة وتميز برمامج التنميةة المتةتدامة الةذي تتبنةاه الشةركة ،وملة بةالتزامن مة االسةتعدا ان
وأفريقيا – إشا ة واسعة لو التاحة الدولية
ً
الجارية إلصدار أو تقرير سنوي حو ممارسان التنمية المتتدامة في إطار ضوية شركة القلعة بمبا رة االتناذ العالمي لألمم المتحدة.
وقد فازن شركة القلعة بجائزة المؤستةة اإل مميةة  World Finance Magazineلة "أفضةل م ةام حوكمةة فةي مرةر لعةام  ."2015وفةازن
تقةديرا لنمةوما
القلعة أيضًا بجائزة "أفضل شركة اسةتثمارية فةي مرةر لعةام  "2015مةن المؤستةة اإل مميةة  Corporate Live Wireوملة
ً
ا ما االبتكاري الذي تتبناه الشركة.
تجدر اإلشارة إلو أن شركة القلعة تح و با طر التوجيدية المزمة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المتتدامة وكذل تحقيق المةر و الملمةو
بالمجتمعان المحيطة بمشرو اتدا من واق العضوية النشطة بمبا رة االتناذ العالمي لألمم المتحدة ( – )UNGCوهي أكبةر مبةا رة تطو يةة فةي
العالم ما المتئولية االجتما ية ،وأيضًا ضوية المن مة الدوليةة لمسةتثمار المةؤرر ( – )GIINوهةي من مةة غيةر ربحيةة تدةدف إلةو تعزيةز
جدو الشركان والمؤستان الربحية التي تحرص لو ترسيخ المعايير االجتما ية والبيئية ضمن أ مالدا.
وفي هذا التةياذ أوضة أحمةد هيكةل مؤسةس ورئةيس مجلةس إ ارة شةركة القلعةة ،أن مبةا ة االسةتدامة والشةمولية والعمةل االبتكةاري تعةد بمثابةة
الركائز ا ساسية لنمةو وتطةور شةركة القلعةة منةذ مشةتتدا قبةل شةر سةنوان وحتةو أصةبحت شةركة مدرجةة ولدةا اسةتثماران هائلةة فةي قطا ةان
الرنا ة والبنية ا ساسية بمختلف أسواذ شما وشرذ أفريقيا.
وتاب هيكل أن استراتيجية شركة القلعة تتبلور في محورين رئيتيين للمتاهمة في تطوير المجتمعان التي تتتثمر بدا وتركدا في حا أفضل مما
كامت ليه ،وهما اإليمان المطلق بالمر و القوي لمرتقاء بالمن ومة التعليمية ،إلو جامب االلتةزام بمرا ةاة التوازمةان الواجبةة بةين تعزيةز ا اء
البيئي والمر و المجتمعي من ماحية وتحقيق العائدان االستثمارية الجذابة للمتاهمين من ماحية أخرى.
جدير بالذكر أن شركة القلعة ستشارك بمؤتمر البورصة المررية لمستدامة .وتقوم الشةركة بر ايةة أكبةر برمةامج للمةن الدراسةية المد ومةة مةن
القطاع الخاص في مرر ،كما تولي الشركة اهتمامدا منذ حوالي شر سنوان إلو مج مبا ة وممارسان الحناظ لو البيئةة بجمية مشةرو اتدا
واسةةتثماراتدا ،بمةةا فةةي مل ة مشةةروع الشةةركة المرةةرية للتكريةةر التةةي س ةتقلص رل ة االمبعارةةان الكبريتيةةة فةةي القةةاهرة الكبةةرى ،وشةةركة تةةوازن
المتخررة في تدوير المخلنان وتحويلدا إلو وقو بديل ،وكذل مشرو ان مايل لوجيتتيكس التي تعمل لو تخنيف تكد واحتقان الطرذ في
مرر بر توظيف المميزان االقترا ية والبيئية لمشرو ان النقل الندري المتميزة بتوفير استدمك الوقو .
ومن جامب آخر أوضحت غا ة حمو ة رئيس قطاع التتويق واالتراالن بشركة القلعة ،أن الشركة مالت هذه اإلشةا ة الدوليةة المرموقةة بةالتزامن
م استعدا اتدا لتقديم أو مذكرة تواصل بالمتتجدان في إطار ضوية الشركة بمبا رة االتناذ العالمي لألمم المتحدة .وأضافت حمو ة أن شركة
القلعة تحرص لو مج مبا ة التنمية المتتدامة والمتئولية االجتما ية والحوكمة التليمة بنموما أ مالدا منذ مشتتدا ،وهو ما تعكته استراتيجية
الشةةركة وكةةذل جدو هةةا التةةي أرمةةرن ةةن إ راجدةةا فةةي مؤشةةر  ،S&P / EGX ESGوهةةو المؤشةةر الخةةاص بالمعةةايير البيئيةةة واالجتما يةةة
وممارسان الحوكمة.
—مداية البيان—
يمكنكم مطالعة المومئعة الكاملة م البيانات اإلخبارية الصادرة ع شركة القلعة م خالل أجهاة الكمبيئتر يالتابلت يكذلك الهئاتف الذكية عبر زيارة هذا
الرابط: qalaaholdings.com/newsroom
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ً
تركيةزا لةو قطا ةان اسةتراتيجية
شركة القلعة (كئد البئرصة المصرية  )CCAP.Cشركة رائدة في استثماران الرةنا ة والبنيةة ا ساسةية بمرةر وأفريقيةا،
تتضمن الطاقة وا سمنت واإلمشاءان والنقل والد م اللوجيتتي والتعدين .زوروا موقعنا اإللكتروميwww.qalaaholdings.com :

البيانات التطلعية (إبراء الذمة)
البيامان الوار ة في هذه الوريقة ،والتي ال تعد حقائق تاريخية ،تم بنائدا لةو التوقعةان الحاليةة ،والتقةديران وآراء ومعتقةدان شةركة ا لقلعةة .وقةد ينطةوي هةذا البيةان لةو مخةاطر
معروفة وغير معروفة ،وغير مؤكدة و وامل أخرى ،وال ينبغي اال تما ليه بشكل منرط .ويجب اإلشارة إلو أن بعض المعلومان الوار ة في هذه الوريقة تشكل "ا هداف" أو
"البيامان المتتقبلية" ويمكن تحديدها من خم اسةتخدام مرةطلحان تطلعيةة مثةل "ربمةا"" ،سةوف"" ،يلةتمس"" ،ينبغةي"" ،يتوقة "" ،يشةرع"" ،يقةدر"" ،ينةوي"" ،يواصةل" أو
"يعتقد" أو ما هو منني مندا أو غيرها من المرطلحان المشابدة .وكذل ا حداث النعلية أو النتائج أو ا اء النعلي لشركة القلعة قد تختلةف جوهريةا ةن تلة التةي تعكتةدا مثةل
هذه ا هداف أو البيامان المتتقبلية .ويحتوي أ اء شركة القلعة لو بعض المخاطر والشكوك.

لالستعالم يالتئاصل
التيدة  /غا ة حمو ة
رئيس قطاع التتويق واالتراالن
شركة القلعة ()Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هاتف+20 2 2791-4439 :
فاكس+20 22 791-4448 :
محمو +20 106 662-0002 :
Twitter: @qalaaholdings
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