News Release
CAIRO, EGYPT: 8 January 2015

Qalaa Holdings Sponsors the Egyptian-Kenyan Business
Forum
Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in infrastructure and industry, will
sponsor the Egyptian-Kenyan Business Forum, set to take place in Kenya on 13 January 2015. The forum will
be held in conjunction with the sixth round of the Kenyan-Egyptian Joint Committee Conference, which will
see the participation of a large Egyptian delegation led by Egypt’s Foreign Minister, Sameh Shokri.
Sponsoring and participating in this landmark event is in keeping with Qalaa Holdings’ fundamental belief in
the prominence of Africa and in furtherance of the private sector’s pivotal role in fostering stronger ties
between Egypt and its continental partners. Furthermore, the company views the forum as a crucial endeavor
in promoting greater investments in the continent.
Commenting on the event, foreign minister Shokri affirmed the depth and strength of Egyptian-Kenyan
bilateral relations, and highlighted the significance of the Kenyan Egyptian Joint Committee in both
strengthening existing ties between the two countries and in expanding the benefits of both countries’
memberships in COMESA.
For his part, Karim Sadek, Managing Director at Qalaa Holdings said, “The importance of participating in the
forum lies in its function as a conduit of cooperation between Egypt and Kenya. The success of the forum will
rely on leveraging Qalaa Holdings’ vast experience in infrastructure development and energy related mega
projects across the continent ”.
He went on to cite examples of these strategic projects which include Qalaa Holdings’ overhaul and
management of a key Kenyan-Ugandan railway network with an investment of US$ 287 million and its
construction and operation of a US$ 3.7 billion refinery in Egypt, a crucial national project aimed at covering
Egypt’s supply gap of fuel while mitigating the harmful environmental impact of the fuel industry in Greater
Cairo.
—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, Agrifoods, Transportation & Logistics, and Mining. To learn more, please visit
qalaaholdings.com.
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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  8يناير 2015

تزامنا مع زيارة وزير الخارجير للعاصرة ني وبري القلعر ت عر وتشرار فري
منتدى األعةال الةص ي-الكيني
تزامنا مع زيارة وزير الخارجية سامح شكري لرئاسة الوفد المصر في أعمال الجولة السادسة من اللجننة المشنررةة المصنرية الكينينة والرني تبندأ
أعمالهننا االثننني المقب ن بالعاصننمة الكينيننة نيروبنني ترع ن شننرةة القلعننة (ةننود الرننداول فنني البورصننة المصننرية  – )CCAP.CAوهنني شننرةة
اسرثمارية رائدة في مشروعات الصناعة والبنية الرحرينة بمصنر وأفريقينا  -منرند األعمنال المصنري-الكينني المقنرر انعقناد بكينينا فني  13ينناير
.2015
ويأتي ذلك في إطار إيمان الشرةة بأهمية قنارة أفريقينا وأهمينة دور القطنا الخنا فني مسناندة الحكومنة المصنرية لرعزينز العالقنات بني مصنر
والدول األفريقية إل جانب تحفيز المسرثمري لضخ اسرثماراتهم داخ القارة السمراء ألنها الحاضر والمسرقب .
وف هذا السياق أةد النوزير سنامح شنكري علن عمن العالقنات المصنرية الكينينة ومنا ينوفر انعقناد اللجننة المشنررةة من فنر
الرعاون بي البلدي في شر المجاالت والعم عل تعظيم االسرفادة م عضوية البلدي في تجمع الكوميسا .

لندعم أواصنر

وأةد ةريم صادق العضو المنردب لشرةة القلعة عل أن أهمية المشارةة في هذا المنرند تعنود إلن أهمينة تعزينز سنب الرعناون المصنري-الكينني
ع طري االسرفادة م الخبرات المخرلفة لشرةة القلعة في شر المجاالت وبخاصة في البنية الرحرية والطاقة والصنناعة حين تسنرثمر الشنرةة
حاليا ف مشاريع عمالقة وحيوية ف البنية األساسية في مصر وأفريقيا ضاربا مثال ببرنامج إعادة تأهي وتشغي وإدارة شبكات السكك الحديدية
في ةينيا وأوغندا بركلفة اسنرثمارية تبلن حنوال  287ملينون دوالر أمريكني باإلضنافة إلن أةبنر مشنرو قنومي تحن الرنفينذ واإلنشناء – معمن
المصرية للركرير – حي تبل الركلفة االسرثمارية للمشرو حوال  3.7مليار دوالر ويهدف ف األساس ال سد نقن منرجنات الوقنود وتحسني
األداء البيئ داخ القاهرة الكبر .
—.نهاية البيان—
يةكنكم مطالع الةجةوع الكامل من البيانات اإلخباري الصادرة عن ش ك القلع من خالل أجهزة الكةبيوت والتابلت وكذلك الهواتف الذكي عب زيارة هذا

ال ابطqalaaholdings.com/newsroom :
ش ك القلع (المقيدة في البورصة المصرية تح ةود  )CCAP.CAهي شرةة رائدة في اسرثمارات الصناعة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا ترةيزا عل
قطاعات اسرراتيجية ترضم الطاقة واألسمن واإلنشاءات واألغذية والنق والدعم اللوجيسري والرعدي  .زوروا موقعنا اإللكرروني:
www.qalaaholdings.com
البيانات الةستقبلي (إب اء الذم )
البيانات الواردة في هذ الوثيقة والري ال تعد حقائ تاريخية تم بنائها عل الروقعات الحالية والرقديرات وآراء ومعرقدات شرةة القلعة .وقد ينطوي هذا البيان
عل مخاطر معروفة وغير معروفة وغير مؤةدة وعوام أخر وال ينبغي االعرماد عليه بشك مفرط .ويجب اإلشارة إل أن بعض المعلومات الواردة في
هذ الوثيقة تشك "األهداف" أو "البيانات المسرقبلية" ويمك تحديدها م خالل اسرخدام مصطلحات تطلعية مث "ربما" "سوف" "يلرمس" "ينبغي"
"يروقع" "يشر " "يقدر" "ينوي" "يواص " أو " يعرقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها م المصطلحات المشابهة .وةذلك األحداث الفعلية أو النرائج أو
األداء الفعلي لشرةة القلعة قد تخرلف جوهريا ع تلك الري تعكسها مث هذ األهداف أو البيانات المسرقبلية .ويحروي أداء شرةة القلعة عل بعض المخاطر
والشكوك.
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للةزيد من الةعلومات ،رجاء االتصال:
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطا الرسوي واالتصاالت والهوية المؤسسية
شرةة القلعة ()Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هاتف+20 2 2791-4439 :
فاةس+20 22 791-4448 :
محمول+20 106 662-0002 :
Twitter: @qalaaholdings
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