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Cairo, Egypt: 19 March 2014

Citadel Capital in Final Push to Divest Sudanese Egyptian
Bank
Leading regional investment company in advance stages of divestment of a leading Sudanbased bank as part of its program to shed non-core assets over the coming three years

Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), the leading investment company in
Africa and the Middle East, is in the final stages of negotiations to divest the Sudanese
Egyptian Bank (SEB).
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.
“A key part of our transformation into an investment company that is a leader in African
infrastructure and resources is our divestment of non-core holdings,” noted Citadel Capital
Chairman and Founder Ahmed Heikal. “We are very comfortable that we will shortly reach
an agreement to divest Sudanese Egyptian Bank, which we have helped grow from a small,
trade-focused bank at acquisition in 2006 into a full-fledged Islamic financial institution that
serve thousands of corporate and individual clients alike.”
Citadel Capital is divesting non-core assets to focus on five core industries: energy,
transportation, agrifoods, mining and cement across a footprint that concentrates on Egypt,
North Africa and East Africa. Non-core investments are being divested at appropriate times
and valuations over the coming three-plus years.
In addition to Sudanese Egyptian Bank, Finance Unlimited also holds stakes in Egyptian
investment bank Pharos Holding and leading microfinance player Tanmeyah.
Citadel Capital’s direct ownership of SEB stands at 66.12%.
—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
and focuses on 5 core industries: Energy, Transportation, Agrifoods, Mining, and Cement.
For more information, please visit citadelcapital.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 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 forwardlooking 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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بيان إخباري

القاهرة في  91مارس 4192

شركة القلعة في مفاوضات شبه نهائية لبيع حصتها في البنك السوداني
المصري
الشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق األوسط تحرز تقدما ملحوظا في بيع حصتها بالبنك الرائد في السوق
السوادني على خلفية لبرنامج التخارج من الشركات التابعة غير الرئيسية خالل السنوات الثالث المقبلة

أعلنت اليوم شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  – )CCAP.CAالشركة االستثمارية الرائدة في
أفريقيا والشرق األوسط – عن دخولها في مفاوضات شبه نهائية لبيع حصة الشركة في البنك السوداني.
تأسس البنك السوداني المصري بغرض تنشيط حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان وهو أحد المؤسسات المصرفية
الرائدة في السودان حيث يقوم بتقديم باقة متكاملة من الخدمات المتطابقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لتلبية احتياجات قاعدة
عمالئه من األفراد والشركات.
في هذا السياق أعرب أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة ،عن سروره بإحراز تقدم ملموس نحو بيع
البنك السوداني المصري فيما يعد خطوة هامة على طريق التخارج من المشروعات غير الرئيسية في ضوء برنامج
التحول اإلستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة تحظى بمكانة بارزة بين كبار الالعبين في مشروعات البنية التحتية
والموارد الطبيعية بأفريقيا.
وأوضح هيكل أن شركة القلعة لعبت دورا محوريا في تنمية عمليات البنك منذ االستحواذ عليه في عام  ،4112حيث قامت
بتحويله من بنك محدود يركز على األنشطة التجارية الصغيرة إلى مؤسسة مصرفية إسالمية متكاملة تخدم آالف العمالء
من الشركات واألفراد.
ويأتي اتجاه شركة القلعة للتخارج من المشروعات غير الرئيسية من أجل التركيز على الشركات الرئيسية التابعة في خمس
قطاعات إستراتيجية هي الطاقة والنقل واألغذية والتعدين واألسمنت في مصر وشمال وشرق أفريقيا ،علما بأن الشركة
ستبيع حصص ملكيتها في االستثمارات غير الرئيسية في الوقت األمثل ومقابل العائد المناسب خالل السنوات الثالث
المقبلة.
وبخالف البنك السوادني المصري ،تمتلك شركة فاينانس أنليميتد حصص مساهمة في كل من شركة فاروس المالية
القابضة ،وشركة تنمية وهي الالعب الرئيسي بمجال التمويل متناهي الصغر بالسوق المصري.
وتمتلك شركة القلعة حصة قدرها  %22.94بالبنك السوداني.
—نهاية البيان—

شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  )CCAP.CAهي الشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق
األوسط .وتتحكم شركة القلعة باستثمارات تبلغ قيمتها  1.9مليار دوالر أمريكي مع التركيز على  9قطاعات إستراتيجية
هي قطاع الطاقة ،والنقل ،واألغذية ،والتعدين ،واألسمنت .للحصول على المزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع
اإلليكترونيwww.citadelcapital.com :
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للمزيد من المعلومات ،رجاء االتصال:
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق واالتصاالت والهوية المؤسسية
شركة القلعة ()Citadel Capital

ghammouda@citadelcapital.com
هاتف+(202) 279-14440 :
فاكس+(202) 279-14448 :
محمول+(2) 0106-662-0002 :

البيانات المستقبلية (إبراء الذمة) البيانات الواردة في هذه الوثيقة ،والتي ال تعد حقائق تاريخية ،تم بنائها على التوقعات الحالية،
والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة القلعة .وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة ،وغير مؤكدة وعوامل أخرى،
وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط .ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل ااألهداف" أو "البيانات
المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"" ،سوف"" ،يلتمس"" ،ينبغي"" ،يتوقع"" ،يشرع"،
"يقدر"" ،ينوي"" ،يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة .وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو
األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه االهداف أو البيانات المستقبلية .ويحتوي أداء شركة القلعة
على بعض المخاطر والشكوك.
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