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News Release Cairo, Egypt: 18 March 2014 

 

Citadel Capital Shareholders Green-Light Second and 

Final Round of Capital Increase to EGP 8 bn 
 

Shareholders send clear message backing firm’s transformation into an investment holding 

company; capital increase on track to close in the coming three weeks 

 

Shareholders of Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), the leading 

investment company in Africa and the Middle East, met yesterday for Ordinary and 

Extraordinary General Meetings, ratifying in the process key resolutions related to the firm’s 

ongoing capital increase, which will see total issued capital rise to EGP 8 billion. 

 

At an Extraordinary General Meeting, shareholders in attendance voted to approve continuing 

the ongoing second phase of a capital increase, which will see the Firm’s issued capital rise 

by EGP 3,641,875,000 to EGP 8,000,000,000 from a present EGP 4,358,125,000. All 

outstanding and unsubscribed shares from the first round of the subscription process may be 

acquired by shareholders through cash deposits or in exchange for the shares’ value in 

liabilities owed to them by the Firm and attested to by a report from the firm’s Auditor of 

Record. 

 

“The fact of the meeting having attracted a quorum of 57.19% of all issued shares — the 

highest attendance at a Citadel Capital general assembly in the past three years — is a clear 

vote of shareholder confidence in our ongoing transformation into an investment holding 

company that will stand as an African leader in infrastructure and resources,” said Citadel 

Capital Chairman and Founder Ahmed Heikal. 

 

The firm expects the second subscription round for the capital increase to be fully subscribed 

and completed within the coming three weeks. 

 

The firm’s independent auditor (KPMG / Hazem Hassan) has previously certified EGP 3.7 

billion in liabilities to co-investors and shareholders, mainly arising from investment 

purchases by the firm. Citadel Capital will capitalize an amount equivalent to the uncovered 

portion of the ongoing capital increase.  

 

The firm’s Ordinary General Meeting, held immediately before the EGM, approved the 

Citadel Capital’s FY 2013 Standalone Financial Statements and other standard business 

attendant to the closing of the 2013 business year and the opening of the current fiscal year.  
 

—Ends— 

 

 

Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is the leading investment 

company in Africa and Middle East. Citadel Capital controls investments of US$ 9.5 billion 

http://ccap.ca/
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and focuses on 5 core industries: Energy, Transportation, Agrifoods, Mining, and Cement. 

For more information, please visit citadelcapital.com. 

 
For more information, please contact: 

Ms. Ghada Hammouda 

CMO & Head of Corporate Communications 

Citadel Capital (S.A.E.) 

ghammouda@citadelcapital.com 

Tel: +20 2 2791-4439 • Fax: +20 22 791-4448 

Mobile: +20 106 662-0002 
 

 

 

 

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 the Citadel Capital. 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 forward-looking statements. The performance of Citadel Capital is subject to 

risks and uncertainties. 
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4182مارس  81القاهرة في  بيان إخباري  

 

 

 8إلى شركة القلعة تبدأ المرحلة الثانية واألخيرة لالكتتاب في زيادة رأس المال 

 مليار جنيه 
 

في ستممال براام  التولل االستراتييي إل  ررةة استممارية خالل ثالثة أسابيع سعيًا الالقلعة تعتزم إتمام زيادة رأس المال 
 نمساهميالالمتيدد من وضلء الدعم القلي 

 

ا الشرةة االستممارية الرائدة في أفريقي –( CCAP.CAأعلنت ررةة القلعة )المقيدة في البلرصة المصرية توت ةلد 

حيث  4182مارس  81أمس االثنين الملافق عن ااعقاد اليمعية العامة العادية وغير العادية للشرةة  –والشرق األوسط 

 مليار جنيه. 1ليبلغ  إجراءات المرحلة المااية من زيادة رأسمال الشرةةالملافقة عل  استممال تقرر 

من  مالالراءات المرحلة المااية من زيادة رأس إجاستممال لشرةة القلعة اليمعية العامة غير العادية  قررت

من خالل جنيه، وذلك  0502851185111جنيه بزيادة قدرها بقيمة  1511151115111جنيه إل   2508158485111

مع السماح باستخدام الديلن  ياإليداع النقداالةتتاب في األسهم غير المغطاة من أسهم زيادة رأس المال عن طريق 

ةتتاب وبين حقلق المساهمين بين قيمة األسهم المطروحة لالالمستوقة األداء قبل الشرةة وذلك من خالل إجراء المقاصة 

 الشأن.ذلك والمابتة في الشهادة الصادرة من مراقب حسابات الشرةة في المستوقة السداد قبل الشرةة 

مؤسس ورئيس ميلس إدارة ررةة القلعة، عن سروره باةتمال النصاب القاالاي وفي هذا السياق أعرب أحمد هيمل 

فيما يعمس ثقة مساهمي ررةة  –وهل األعل  منذ ثالث سنلات  –% من إجمالي األسهم المصدرة .8158لليمعية بنسبة 

البنية التوتية والملارد القلعة في مردود التولل االستراتييي إل  ررةة استممارية قابضة لها ممااة بارزة في قطاعات 

 الطبيعية بأفريقيا.

% مع إتمام في غضلن األسابيع 811وتتلقع ررةة القلعة أن توقق المرحلة المااية من عملية الزيادة اسبة اةتتاب تبلغ 

 المالثة المقبلة.

 051شرةة بقيمة رهادة إلثبات المديلايات المستوقة للسادة مساهمي القد أصدر  (KMPG)ةان مراقب حسابات الشرةة 

ستقلم ررةة مليار جنيه، والنارئة بصلرة رئيسية عن زيادة حصص القلعة بعدد من استمماراتها الوالية وررةاتها التابعة. 

القلعة بسداد المديلايات المستوقة للسادة المساهمين والنارئة عن زيادة حصص القلعة بعدد من استمماراتها الوالية 

 .الياري تنفيذها حاليًالوصيلة النقدية المرتقبة من زيادة رأس المال وررةاتها التابعة بقدر ا

وقد ااعقدت اليمعية العامة العادية لشرةة القلعة قبل ااعقاد اليمعية العامة غير العادية حيث قامت باعتماد الميزااية والقلائم 

وغيرها من الشئلن المرتبطة بختام  0180ديسمبر  08عن السنة المالية المنتهية في القلعة المالية غير الميمعة لشرةة 

 وبداية السنة المالية الوالية.  4180السنة المالية 

 —اهاية البيان—

 

هي الشرةة االستممارية الرائدة في أفريقيا والشرق ( CCAP.CAشركة القلعة )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود 
قطاعات إستراتييية  8مع الترةيز عل    مليار دوالر أمريمي 58.وتتومم ررةة القلعة باستممارات تبلغ قيمتها  األوسط.

هي قطاع الطاقة، والنقل، واألغذية، والتعدين، واألسمنت. للوصلل عل  المزيد من المعللمات يرجي زيارة الملقع 
  www.citadelcapital.com اإلليمترواي: 

 
 :للمزيد من المعلومات، رجاء االتصال

 غادة حمودة / السيدة 

 رئيس قطاع التسويق واالتصاالت والهوية المؤسسية
 (Citadel Capital)شركة القلعة 

http://www.citadelcapital.com/
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  14440-279 (202)+: هاتف

 14448-279 (202)+: فاكس

 0002-662-0106 (2)+: محمول

 
 

 

البيااات اللاردة في هذه اللثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها عل  التلقعات الوالية، البيانات المستقبلية )إبراء الذمة( 
ت ررةة القلعة. وقد ينطلي هذا البيان عل  مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤةدة وعلامل أخرى، والتقديرات وآراء ومعتقدا

" أو "البيااات وييب اإلرارة إل  أن بعض المعللمات اللاردة في هذه اللثيقة تشمل ااألهداف .وال ينبغي االعتماد عليه بشمل مفرط
المستقبلية" ويممن توديدها من خالل استخدام مصطلوات تطلعية ممل "ربما"، "سلف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتلقع"، "يشرع"، 
"يقدر"، "ينلي"، "يلاصل" أو "يعتقد" أو ما هل منفي منها أو غيرها من المصطلوات المشابهة. وةذلك األحداث الفعلية أو النتائ  أو 

لفعلي لشرةة القلعة قد تختلف جلهريا عن تلك التي تعمسها ممل هذه االهداف أو البيااات المستقبلية. ويوتلي أداء ررةة القلعة األداء ا
 عل  بعض المخاطر والشملك.
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