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News Release Cairo, Egypt: 27 April 2014 

 

Citadel Capital Divests Sudanese Egyptian Bank in US$ 

22 mn Sale 
 

Leading regional investment company sells its full majority stake in a leading Sudan-based 

bank as part of its program to shed non-core assets over the coming three years; firm 

remains a large-scale investor in Sudan 

 

 

Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), the leading investment company in 

Africa and the Middle East, has exited its full 66.12% stake in Sudanese Egyptian Bank 

(SEB) in a US$ 22 million sale to the Islamic Solidarity Bank of Sudan. 

 

“Having helped grow it from a small, trade-focused bank into a full-fledged Islamic financial 

institution, we are delighted to have exited our investment in Sudanese Egyptian Bank and 

placed it with a strategic parent with the capacity to take it to the next level,” said Citadel 

Capital Chairman and Founder Ahmed Heikal. “This transaction is entirely in line with our 

program of divesting non-core assets to focus on proven winners in our five core industries: 

energy, transportation, agrifoods, mining and cement across a footprint that concentrates on 

Egypt, North Africa and East Africa.”  

 

Originally established to facilitate trade between Egypt and Sudan, SEB is a full-service, 

Shariah-compliant bank with a diverse portfolio of corporate and individual clients. Sudanese 

Egyptian Bank is a portfolio company of Finance Unlimited, a non-core Citadel Capital 

platform in the regional banking and finance industry. 

 

Citadel Capital is shedding non-core investments at appropriate times and valuations over the 

coming three-plus years. 

 

“This said, we will continue to be significant long-term investors in Sudan, where we see 

great opportunities to create value for our shareholders in the years ahead,” Heikal noted. 

 

Citadel Capital subsidiaries in Sudan operate in sectors including cement (leading cement 

producer Al-Takamol Cement Co.); agrifoods (Rashidi for Integrated Solutions, leading 

Sudanese confectioner Al-Musharraf, and large-scale farm Sabina); and transportation 

(NRTC Keer Marine, a division of river transport company Nile Logistics). 

 

“Proceeds from our divestment program will be used to both deleverage and fuel growth at 

core subsidiaries,” Heikal noted. “We are also continuing to invest in governance at the 

Citadel Capital and subsidiary levels to ensure we have the people and systems we need to 

make our growth sustainable.” 

 
 

—Ends— 
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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 

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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2102 أبريل 27اهرة في الق بيان إخباري  

 

 
 المصري  بيع البنك السودانيحصيلة مليون دوالر  22 تسجل شركة القلعة

 
برنامج التخارج من تنفيًذا لالمصري بالبنك السوادني  حصتهابيع كامل تالشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق 

 األجل بالسودانطويلة مع مواصلة االستثمار في المشروعات سنوات غير الرئيسية خالل ثالث المشروعات 

 

الشركة االستثمارية الرائدة في  –( CCAP.CAأعلنت اليوم شركة القلعة )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود 

ك % في البنك السوداني المصري إلى بن11.02عن إتمام عملية بيع كامل حصتها البالغة  –أفريقيا والشرق األوسط 

 مليون دوالر أمريكي. 22التضامن اإلسالمي مقابل 

بنك التضامن البنك السوداني المصري إلى بيع أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن سروره بوأعرب 

التطوير مسيرة ل استكماالً سودان، وأن ذلك في بالاإلسالمي كبار الالعبين في القطاع المصرفي باعتباره من اإلسالمي 

من إلى مؤسسة مصرفية إسالمية متكاملة  هاإلستراتيجي التي قادتها القلعة على مدار السنوات الماضية وأثمرت عن تحول

 محدود يركز على األنشطة التجارية الصغيرة. بنك 

ز على وأوضح هيكل أن هذه الصفقة تعد خطوة هامة على طريق التخارج من المشروعات غير الرئيسية سعيًا للتركي

غذية والتعدين واألسمنت في أسواق إستراتيجية هي الطاقة والنقل واألالمشروعات االستثمارية التابعة بخمسة قطاعات 

 مصر وشمال وشرق أفريقيا. 

تأسس البنك السوداني المصري بغرض تنشيط حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان وهو أحد المؤسسات المصرفية 

السودان حيث يقوم بتقديم باقة متكاملة من الخدمات المتطابقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لتلبية احتياجات قاعدة الرائدة في 

أحد المشروعات التابعة لشركة فاينانس أنليميتد، وهي إحدى الشركات غير الرئيسية  وعمالئه من األفراد والشركات، وه

 لمصرفية.التابعة للقلعة في قطاع الخدمات المالية وا

شركة القلعة ببيع حصص ملكيتها في االستثمارات التابعة غير الرئيسية في الوقت األمثل ومقابل العائد المناسب  وتعتزم

 خالل السنوات الثالث المقبلة أو أكثر قليالً.

داني خالل وأكد هيكل أن شركة القلعة ستواصل العمل على إقامة المشروعات االستثمارية طويلة األجل بالسوق السو

 تعظيم القيمة للسادة المساهمين. كذلك السنوات المقبلة من أجل تعظيم االستفادة من الفرص االستثمارية الواعدة و

تعمل الشركات التابعة لشركة القلعة بالسوق السوداني في عددًا من القطاعات الحيوية تشمل قطاع األسمنت )شركة أسمنت 

 –الشركة الرائدة في إنتاج الحلويات  –ي للحلول المتكاملة وشركة المشرف السودانية التكامل(، واألغذية )شركة الرشيد

 لوجيستيكس(. نايل التابعة لشركة مارين كير شركة( وقطاع النقل )اإلنتاج الزراعيوشركة سابينا في مجال 

ختتم هيكل بأن الشركة تعتزم توظيف عائدات برنامج التخارج في تدعيم المركز المالي عبر خفض المديونية، إلى جانب او

دفع عجلة النمو باالستثمارات التابعة الرئيسية. ولفت هيكل إلى أن تعزيز ممارسات الحوكمة بشركة القلعة والشركات 

قادرة على تحقيق التشغيلية النظمة األعمل والفريق حسن توظيف مهارات أجل  أولويات الفترة المقبلة منيمثل أبرز التابعة 

 . باستثمارات شركة القلعة النمو المستدام

 —نهاية البيان—

  

 

 

هي الشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق ( CCAP.CAشركة القلعة )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود 
قطاعات إستراتيجية  9مع التركيز على   مليار دوالر أمريكي 5.9قلعة باستثمارات تبلغ قيمتها األوسط. وتتحكم شركة ال
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هي قطاع الطاقة، والنقل، واألغذية، والتعدين، واألسمنت. للحصول على المزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع 
  www.citadelcapital.com اإلليكتروني: 

 
 :للمزيد من المعلومات، رجاء االتصال

 غادة حمودة / السيدة 

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

ghammouda@citadelcapital.com 

  14440-279 (202)+: هاتف

 14448-279 (202)+: فاكس

 0002-662-0106 (2)+: محمول

 
 

 

البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، البيانات المستقبلية )إبراء الذمة( 
وآراء ومعتقدات شركة القلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، والتقديرات 

ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل ااألهداف" أو "البيانات  .وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط
استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"،  المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل

"يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو 
عكسها مثل هذه االهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي ت

 على بعض المخاطر والشكوك.
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