News Release
CAIRO, EGYPT: 5 January 2017

Qalaa Holdings in Preliminary Negotiations with Potential
Investors for the Sale of its Stake in Rift Valley Railways;
Classified as Discontinued Operation since 1Q2016
Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in energy and
infrastructure, confirms that preliminary negotiations are ongoing with several prospective local and
international investors for the sale of its stake in Rift Valley Railways (RVR), the national railway of
Kenya and Uganda. No official agreement or offer has been reached as of yet, and Qalaa will
continue to communicate further information in due course as negotiations advance.
The decision to divest from RVR comes in the wake of management’s conclusion that additional
capital is required to complete the company’s transformation program, which has already yielded
positive results on RVR’s operational performance. Until such time a sale agreement is reached,
Qalaa will continue to provide operational and managerial support to RVR, all while pushing ahead
with the railway’s three-point turnaround strategy.
Qalaa's indirect ownership in RVR stands at 73.76% and the company has been classified as a
discontinued operation on Qalaa’s financial statements since 1Q2016.
—Ends—

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is an African leader in energy and infrastructure.
Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in industries including Energy,
Cement, Agrifoods, 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.
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CMO & Head of Marketing Communications
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بيان إخباري
القاهرة في  5يناير 2017

شررة القلعة ال ملاوضاتررضدلاة معالاملاة منالاملقل رر ل ةعمللةعمل ر ضل
ةضرقل
ملشة السككل ع لرعوتل ضلملبضن ةضرهضلاملقل ةعضدلغعةلقل ر ةةلقن ً
املقلةبملقألاللاملنضمل 2016ل
أكدت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية  – )CCAP.CAوهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر
وأفريقيا – أنها تجري حاليا مفاوضات مبدئية مع عدد من المستثمرين لبيع حصتها في شركة سكك حديد ريفت فالي ،صاحبة امتياز
إدارة وتشغيل شبكات السكك الحديدية في كينيا وأوغندا .ولم تتوصل شركة القلعة حتى اآلن إلى اتفاق نهائي أو تتلقى عرض رسمي
من أي من األطراف.
ويأتي قرار التخارج من شررركة سرركك حديد ريفت فالي في إطار توصررل إدارة شررركة القلعة إلى ضرررورة ضررو رأوو أمواي ةديدة
السررتكماي برناما التحوي االسررتراتيجي ،والني انعكد مردودي ابيجابي على تعايا األدات التشررغيلي لشررركة سرركك حديد ريفت فالي
خالي الفترة األخيرة .ومن ثم تعتام شركة القلعة مواصلة تقديم الدعم التشغيلي وابداري لشركة سكك حديد ريفت فالي بالتوازي مع
مواصلة برناما إعادة التأهيل المخطط تنفيني على ثالث مراحل ،وذلك لحين التوصل إلى اتفاق بيع نهائي.
ةدير بالنكر أن شررركة القلعة تمتلك حصررة غير مباشرررة تبل  %73.76في شررركة سرركك حديد ريفت فالي ،وهي شررركة تم تصررنيفها
ضمن العمليات غير المستمرة اعتبارا من الربع األوي من عام .2016
—نهاية البيان—

ع كنكملاطضل القل ة منالقلكضاةالاملقلةعضنضدلقإلخةضرعالقل ررضةرةلنملشررة القلعة الاملخجللة لةلقلك ةعماةلاقل ضبةتلا الكلقل مقا لقلا عال
نةةلزعضرةلهاقلقلةقبط:لqalaaholdings.com/newsroom
شة القلعة ا (كود البورصة المصرية  )CCAP.CAهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا ،حيث تركا على
ق طاعات اسررررررتراتيجية تتطررررررمن ال طا قة ،واألسررررررمنت ،واألغنية ،والنقل والدعم اللوةيسررررررتي ،والتعدين .المايد من المعلومات على الموقع
ابليكترونيqalaaholdings.com :

قلةعضنضدلقل طة عال(إبةقءلقلااا)
البيانات الواردة في هني الوثيقة ،والتي ال تعد حقائق تاريخية ،تم بنائها على التوقعات الحالية ،والتقديرات وآرات ومعتقدات شرررررررركة القلعة .وقد ينطوي هنا البيان على م خاطر
معروفة وغير معروفة ،وغير مؤكدة وعوامل أخرى ،وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط .ويجب ابشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هني الوثيقة تشكل "األهداف" أو
"البيانات المسرررتقبلية" ويمكن تحديدها من خالي اسرررتخدام مصرررطلحات تطلعية مثل "ربما"" ،سررروف"" ،يلتمد"" ،ينبغي"" ،يتوقع"" ،يشرررر "" ،يقدر"" ،ينوي"" ،يواصرررل" أو
"يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصرررطلحات المشرررابهة .وكنلك األحداث الفعلية أو النتائا أو األدات الفعلي لشرررركة القلعة قد تختلف ةوهريا عن تلك التي تعكسرررها مثل
هني األهداف أو البيانات المستقبلية .ويحتوي أدات شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.
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