News Release
CAIRO, EGYPT: 3 February 2015

Qalaa Holdings Inks Agreement for Exit of Pharos Holding,
Facilitates Management Buyout
Qalaa exits its full 80% stake in leading national investment bank in sale to group of investors led by
Pharos’ chairman and founder; Pharos grew to top-five broker and a leading advisory, asset
management, research, private equity and bookkeeping firm during the period of Qalaa’s investment

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange, formerly Citadel Capital), an African leader in
infrastructure and industry, signed today a sale and purchase agreement to divest its full 80% shareholding in
Pharos Holding in a deal valuing 100% of Pharos Holding at c. EGP 40 million.
Pharos is a leading full-service investment bank based in Cairo with thriving investment banking, private
equity, asset management, securities brokerage and bookkeeping operations backed by a global-quality
research arm.
The acquiring parties are a group of investors led by Pharos Holding Chairman and Founder Dr. Mohamed
Taymour. The Sale and Purchase Agreement (SPA), which was executed through Qalaa Holdings subsidiary
Finance Unlimited, covers the sale of 100% of shares owned directly and indirectly by Qalaa Holdings in the
share capital of Pharos (representing 80% of Pharos’ issued capital).
“The exit of Pharos is part of executing our strategy to divest non-core businesses in a timely manner at the
right valuations as we narrow our focus on core subsidiaries in sectors including energy, cement, agifoods,
transportation & logistics and mining,” said Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director Hisham ElKhazindar.
“Management buyouts are entirely too rare in Egypt. It is a fantastic feeling for all of us at Qalaa — where we
pride ourselves on our entrepreneurial spirit — to return full ownership of Pharos to a group led by the
visionary entrepreneur who founded it,” said Ghada Hammouda Qalaa Holdings’ Chief Marketing Officer.
Taymour on his part added: “We’re delighted to have concluded this transaction with Qalaa, which has been a
trusted partner since our founding. We are looking forward to serving Qalaa as a client as we continue to build
on an outstanding track record and capture the upside presented by the ongoing economic recovery in Egypt.”
Pharos’ professional practices include one of Egypt’s five-largest securities brokers and a highly sought-after
advisory practice with particular expertise in M&A, equity and debt transactions. The investment banking
advisory division has closed landmark transactions across sectors ranging from chemicals and fertilizers to
consumer finance, education and telecommunications. Transactions closed in 2014 include service as
independent financial advisor to Orascom Telecom, Abu Soma Development Company and Global Telecom
Holding as well as to Arabian Cement Company on its 18.5x oversubscribed IPO, the first such equity
offering in Egypt since 2011.
Pharos’ asset management practice controlled AUM in excess of nearly EGP 900 million at year-end 2014,
comprehensively covering equity, balanced, Shariah-compliant, fixed-income and capital-guaranteed
portfolios. Management expects the transaction to close during February 2015.
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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, 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.

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  15ديسمبر 2014

شركة القلعة :اتفاق للتخارج من فاروس القابضة وبيع كامل حصتها إلى إدارة الشرركة
شركة القلعة توقع اتفاق بيع حصتها البالغة  %80من أسهه فهارس القابةهة لالسهتممارا الماليهة إله تاهالا اسهتمماري بقيهادة موسهي سر هيي
مجلي إدارة شركة فارس  ،سهي من بنوك االستممار الرا دة في السوق المالي ستعتبر من أكبر خمي شهركا سمسهرة فهي مصهر ،كمها تاظه
بأنشطة متكاملة في مجاال دديدة تغطي الخدما االستشارية سإدارة األصول سالباوث االستممارية ساالستممار المباشر سمسك الدفاتر
أدلنت اليوم شركة القلعة (كهود التهداسل فهي البورصهة المصهرية  – )CCAP.CAسههي شهركة را هدة فهي اسهتممارا الصهنادة سالبنيهة األساسهية
بمصر سأفريقيا – دن توقيع اتفاق لبيع كامل حصتها البالغة  %80من أسه شركة فارس القابةة لالسهتممارا الماليهة ،فهي دمليهة تقهدر القيمهة
اإلجمالية للشركة باوالي  40مليون جنيه.
تعد شركة فارس القابةة لالستممارا المالية بنك اسهتممار متكامهل يقهع مقهرر الر يسهي بالقهاهرة .ستتنهو أنشهطة الشهركة بهين خهدما التهرسي
ستغطية االكتتاب ساالستممار المباشر سإدارة صناديق االستممار سالماافظ المالية ستداسل األسراق المالية سمسهك الهدفاتر ،سكه لك أنشهطة الباهوث
االستممارية المتميزة بالجودة سالدقة المتناهية.
سقهام بهربرام اتفهاق االسهتاواى دله شهركة فهارس القابةهة تاههالا اسهتمماري يقهودر الهدكتور مامهد تيمههور موسهي سر هيي مجلهي إدارة شههركة
فارس  .ستجدر اإلشارة إل أن اتفاق االسهتاواى ته إبرامهه مهن خهالل شهركة فاينهاني أنليميتهد التابعهة لشهركة القلعهة فهي قطها الخهدما الماليهة،
سيشمل االتفاق كامل أسه فارس القابةة المملوكة لشركة القلعهة سهواب بصهورة مباشهرة أس ميهر مباشهرة – سالتهي تممهل  %80مهن رأ المهال
المصدر للشركة.
سفي ه ا السياق أسضح هشام الخازندار الشريك الموسي سالعةو المنتدب لشركة القلعة ،أن دملية التخارج من شركة فارس القابةة تأتي فهي
إطار خطة شركة القلعة لبيع المشرسدا مير الر يسية في التوقيت األممل سمقابل العا د المناسب ،سعيًا لتركيز جههود اإلدارة دله االسهتممارا
التابعة في قطادا ماورية تتةمن الطاقة ساألسمنت ساإلنشابا ساألم ية سالنقل سالدد اللوجيستي سالتعدين.
سأشار مادة حمودة ر يي قطا التسويق ساالتصاال بشركة القلعة ،إل ندرة دمليا االستاواى من جانب مديري الشركا فهي مصهر ،الفتها ً
سهارا بالنسهبة
أمهرا ً
إل أن انتقال ملكية فارس إل موسسيها األصليين ال ين يشكلون مجمودة من رساد األدمال سىسي الرؤى االبتكاريهة ،يممهل ً
لشركة القلعة التي تعتز بالتالي برسح العمل االبتكاري ساإلقدام دل األفكار الجديدة.
نظرا لكونها شريك جدير بالمقة من نشأة فارس القابةة ،سأضها
سمن جانبه أدرب تيمور دن سرسرر بربرام اتفاق االستاواى مع شركة القلعة ً
أنه يتطلع إل مواصلة التعاسن المشترك مع شركة القلعة في إطار المسادي الرامية لتنمية سجل إنجازا الشركة سك لك توظيا مرحلهة التعهافي
االقتصادي التي يمر بها االقتصاد المصري.
تتنهو أنشههطة شهركة فههارس بههين خهدما تههداسل األسراق الماليهة ،حيههخ تعههد مهن أكبههر خمهي شههركا سمسههرة فهي مصههر ،إله جانههب األنشههطة
سالخدما االستشارية سالخبرا الوفيرة التي تاظ بها في صفقا الدم ساالستاواى سصفقا األسه سالسندا  .ستجدر اإلشارة إل أن فريهق
الترسي ستغطية االكتتاب بالشركة نجح في تنفي صفقا كبرى بقطادها متعهددة مهن الكيماسيها ساألسهمدة إله التمويهل االسهتهالكي سالخهدما
التعليميههة ساالتصههاال  .سقههد قامههت الشههركة خههالل دههام  2014بتنفي ه صههفقا اسههتممارية أبرزههها القيههام بههدسر المستشههار المههالي المسههتقل لشههركة
أسراسكوم لالتصاال  ،سك لك القيام بدسر المستشار المالي بصفقة الطرح العام للشركة العربية لألسمنت في دمليهة شههد تجهاسز حهد االكتتهاب
بمعدل  18.5مرة ،دل ًما بأنها أسل صفقة طرح دام بالبورصة المصرية من دام .2011
سمن جهة أخرى بلغت قاددة األصول المدارة بواسطة شركة فهارس أكمهر مهن  900مليهون جنيهه فهي نهايهة دهام  ،2014سيشهمل ىلهك صهناديق
األسه سالعا د المابت سحماية رأ المال ،سك لك الصناديق المتوازنة سالصناديق سالماافظ اإلسالمية ،في حين تعمل شركة سفنكي إيجيبت التي
تممههل ىرا االسههتممار المباشههر بالشههركة دله إدارة قادههدة اسههتممارا تتجههاسز قيمتههها  770مليههون جنيههه ،تركيه ًهزا دله المشههرسدا سالشههركا
متوسطة الاج  .ستتوقع إدارة الشركة أن يت تنفي الصفقة خالل فبراير .2015
– نهاية البيان –
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يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خالل أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلك الهواتف الذكية عبر زيارة هذا

الرابطqalaaholdings.com/newsroom :
ً
تركيزا دل
شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تات كود  )CCAP.CAهي شركة را دة في استممارا الصنادة سالبنية األساسية بمصر سأفريقيا،
قطادا استراتيجية تتةمن الطاقة ساألسمنت ساإلنشابا ساألم ية سالنقل سالدد اللوجيستي سالتعدين .زسرسا موقعنا اإللكترسني:
www.qalaaholdings.com

البيانات المستقبلية (إبراء الذمة)
البيانا الواردة في ه ر الوثيقة ،سالتي ال تعد حقا ق تاريخية ،ت بنا ها دل التوقعا الاالية ،سالتقديرا سآراب سمعتقدا شركة القلعة .سقد ينطوي ه ا البيان
دل مخاطر معرسفة سمير معرسفة ،سمير موكدة سدوامل أخرى ،سال ينبغي االدتماد دليه بشكل مفرط .سيجب اإلشارة إل أن بعض المعلوما الواردة في
ه ر الوثيقة تشكل "األهدا " أس "البيانا المستقبلية" سيمكن تاديدها من خالل استخدام مصطلاا تطلعية ممل "ربما"" ،سو "" ،يلتمي"" ،ينبغي"،
"يتوقع"" ،يشر "" ،يقدر"" ،ينوي"" ،يواصل" أس "يعتقد" أس ما هو منفي منها أس ميرها من المصطلاا المشابهة .سك لك األحداث الفعلية أس النتا أس
األداب الفعلي لشركة القلعة قد تختلا جوهريا دن تلك التي تعكسها ممل ه ر األهدا أس البيانا المستقبلية .سياتوي أداب شركة القلعة دل بعض المخاطر
سالشكوك.

للمزيد من المعلومات ،رجاء االتصال:
السيدة  /مادة حمودة
ر يي قطا التسويق سالهوية الموسسية
شركة القلعة ()Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هاتا+20 2 2791-4439 :
فاكي+20 22 791-4448 :
مامول+20 106 662-0002 :
Twitter: @qalaaholdings
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