News Release
CAIRO, EGYPT: 23 June 2015

Qalaa to Divest Multiple Non-Core Platforms,
Reduce Consolidated Debt and Acquire Additional
Stakes in Proven Winners through a Transaction
with FHI, a Major Co-Investor
Qalaa Holdings “Qalaa” (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in infrastructure and
industry, has today signed a set of agreements with Financial Holdings International (FHI), one of Qalaa’s
major co-investors, through which Qalaa will acquire from FHI additional stakes in subsidiaries that are core
to Qalaa’s future as a holding company. Qalaa will simultaneously sell to FHI its holdings in multiple noncore business units.
The stakes Qalaa is acquiring are in companies that have leading positions in the energy, cement and
transportation sectors, among others.
The transaction will entail Qalaa selling to FHI its stakes in MENA Homes, Grandview and Dina Farms Land
Companies; the latter are to be spun-off from existing investments.
In parallel, Qalaa will acquire FHI’s stakes in ASEC Holding (cement), TAQA Arabia and Mashreq (energy),
Nile Logistics (transportation), Dina Farms Supermarkets (food retail chain), and United Foundries
(metallurgy).
The transaction is targeted to close in December 2015 subject to certain conditions precedent and customary
termination rights. The transaction will result in a reduction of Qalaa’s consolidated debt by c. EGP 800
million. Deleveraging is a key strategic goal for the company in 2015 and onward.
Qalaa’s effective ownership of the assets changing hands through the transaction is outlined in the table
below.

Qalaa’s Effective Ownership
Asset stakes added by Qalaa
Current
ASEC Holding
69.3%
NDT Convertible*
38.1%
TAQA Arabia
62.6%
Mashreq
71.3%
Nile Logistics
67.5%
Dina Farms Retail Supermarkets
55.0%
United Foundries
67.5%
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Post Transaction
99.0%
84.1%
80.4%
84.3%
92.6%
88.6%
100.0%
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Assets sold by Qalaa
MENA Homes (Designopolis Mall)
Grandview
Dina Farms Land Companies

Current
60.2%
48.0%
55.0%

Post Transaction
0.0%
0.0%
0.0%

*NDT convertible includes note 1& 2

Emerging Markets Capital Partners Limited (EMCP) DIFC acted as sole financial advisor to FHI.
—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, 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. 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 Qalaa may
differ materially from those reflected or contemplated in such targets or forward-looking statements. The performance of
Qalaa is subject to risks and uncertainties.
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بيان إخباري
القاهرة في  23يونيو 2015

القلعةةتعتعمةةلتعالم ة عدع ةةرععة غع ةةيسع عالةةيعع لعةةلتع ة لملا رع ة ع ةةيا ع ة ع
إض فلتع ل يك عالم عتعالي لعلتع رعخاللعسلعلتعصفق عج ي غع ع يكتعف ين ن لع
هول نجعانمين ون ل،عأ عأ يزعال يك عالمعمثمييرع م يسع عالقلعت
ع
أعلنت شركة القلعة (كود البورصة المصرية  – )CCAP.CAوهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا – عن
إبرام سلسلة صفقات جديدة مع شركة فاينانشال هولدنج انترناشونال – أحد أبرز الشركاء المستثمرين فيي مشيروعات القلعية – لبييع حصيت ا فيي
المشييروعات رييير الرئيسييية مييع شييراء حصيين شييركة فاينانشييال هولييدنج انترناشييونال بالشييركات التابعيية فييي قطاعييات مرورييية نتاييمن الطاقيية
واألسمنت واإلنشاءات والنقل والدعم اللوجيستي وريرها.
ومن المقرر بمقتاى نلك الصفقات أن نبيع شركة القلعة لشركة فاينانشال هولدنج انترناشونال حصت ا في كل من شيركة مينيا هيوم  ،ومجموعية
جراندفيو القاباة ،وكذلك شركة أراضي م ارع دينا المقرر فصل ا عن شركة دينا لالستثمارات ال راعية.
وفي المقابل ستشتري القلعة الرصن المملوكة حاليًا لشركة فاينانشال هولدنج انترناشونال بعدة شيركات نابعية نتايمن مجموعية أسييك القاباية
في قطاع األسمنت واإلنشياءات ،وشيركتي قاقية عربيية ومشيرت للبتيرول فيي قطياع الطاقية ،وشيركة ناييل لوجيسيتيلن فيي قطياع النقيل واليدعم
اللوجيستي ،وسلسلة سوبرماركت م ارع دينا في قطاع التج ئة ،وكذلك الشركة المتردة للمسابك في قطاع الصناعات المعدنية.
ونتوقع شركة القلعة إنمام هذه الصفقات االستثمارية برلول ديسمبر  2015بعد استيفاء بعض الشروق والمتطلبات المتعارف علي يا فيي مثيل هيذه
الصفقات ،لينخفض بذلك إجمالي الديون المجمعة لشركة القلعة بنرو  800مليون جنيه – وهو األمر اليذي يمثيل أحيد أهيداف اسيترانيجية الشيركة
خالل عام .2015
ويبين الجدول أدناه التغير المرنقب في إجمالي حصن مللية القلعة المباشرة ورير المباشرة بشركان ا التابعة:

األصولعالمقيعع يا ه

أسيك القاباة
القرض القابل للترويل (أسيك القاباة)*

قاقة عربية
مشرت للبترول
نايل لوجيستيلن
سوبرماركت م ارع دينا
المتردة للمسابك

األصولعالمقيعع لعه
مينا هوم (دي اينبولين مول)
جراند فيو القاباة
شركة أراضي م ارع دينا

لكلتع يكتعالقلعت
تعالقلعتعفيعالوقتعالح لي
%69.3
%38.1
%62.6
%71.3
%67.5
%55.0
%67.5

تعالقلعتعفيعالوقتعالح لي
%60.2
%48
%55.0

تعالقلعتع ع عإتم تعاالتف ق
%99
%84.1
%80.4
%84.3
%92.6
%88.6
%100

تعالقلعتع ع عإتم تعاالتف ق
%0
%0
%0

* القرض القابل للترويل يشمل إصدار رقم  1و 2

وقد قامت شركة  Emerging Markets Capital Partners Limited (EMCP) DIFCبيدور المستشيار الميالي األوحيد لشيركة فاينانشيال
هولدنج انترناشونال.
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– ن اية البيان–

يمكنكمع ط لعتعالمجموعتعالك لتع رعالبل ن عاإلخب عيتعال دعغععرع يكتعالقلعتع رعخاللعأجهلغعالكمبلوتيعسالم لتعسكذلكعالهواتفعالذكلتععبيعزي عغعهذاع
اليا ط :qalaaholdings.com/newsroomع
يكتعالقلعتع(كودعالبوعصتعالم ييتع )CCAP.Cشركة رائدة في استثمارات الصيناعة والبنيية األساسيية بمصير وأفريقييا ،نركيي ً ا عليى قطاعيات اسيترانيجية
نتامن الطاقة واألسمنت واإلنشاءات واألرذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين .زوروا موقعنا اإلللترونيwww.qalaaholdings.com :

البل ن عالمطلعلتع(إ يا عالذ ت)
البيانات الواردة في هذه الوثيقة ،والتي ال نعد حقائق ناريخية ،نم بنائ ا على التوقعات الرالية ،والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة القلعية .وقيد ينطيوي هيذا البييان
على مخاقر معروفة ورير معروفة ،ورير مؤكدة وعوامل أخرى ،وال ينبغي االعتماد عليه بشلل مفرق .ويجب اإلشيارة إليى أن بعيض المعلوميات اليواردة فيي
هيذه الوثيقيية نشيلل داألهييدافد أو دالبيانيات المسييتقبليةد ويملين نرديييدها ميين خيالل اسييتخدام مصيطلرات نطلعييية مثيل دربميياد ،دسيوفد ،ديلييتمند ،دينبغيييد،
ديتوقعد ،ديشرعد ،ديقدرد ،دينويد ،ديواصلد أو ديعتقيدد أو ميا هيو منفيي من يا أو ريرهيا مين المصيطلرات المشياب ة .وكيذلك األحيدا الفعليية أو النتيائج أو
األداء الفعلي لشركة القلعة قد نختلف جوهريا عن نليك التيي نعلسي ا مثيل هيذه األهيداف أو البيانيات المسيتقبلية .ويرتيوي أداء شيركة القلعية عليى بعيض المخياقر
والشلوك.
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