News Release

Cairo, Egypt: 5 February 2104

Food Industry Veteran Ahmed El Rashidi Takes the Helm at
Food Processing Group within Gozour While Dina Farms Raw
Milk Production exceeds 200 Tons Per Day
Ahmed El Rashidi has been appointed to manage a portfolio that includes popular consumer
brands Rashidi El-Mizan, Enjoy and ElMisrieen in Egypt and El Musharaf in Sudan;
meanwhile raw milk production at Dina Farms continues to rise

Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), the leading investment company in
Africa and the Middle East with US$ 9.5 billion in investments under control, announced
today that its core agrifoods Platform Company, Gozour, has achieved operational milestones
that include record milk production at Dina Farms and a management restructuring that will
maximize synergies for its food processing group.
In an effort to push forward with the progress that has already been achieved with Gozour’s
food processing group, industry veteran, Ahmed El Rashidi, has been appointed to head a
portfolio that includes leading Egyptian confectioner Rashidi El-Mizan, juice and dairy
producer Enjoy, cheese manufacturer ElMisrieen and Sudanese confectioner, El Musharaf.
The move is part of an overall restructuring of Gozour’s food processing business that aims
to capitalize on synergies between the companies.
“Having Gozour’s food production companies managed under one umbrella will be of
particular benefit when it comes to distribution. We will be able to leverage Rashidi ElMizan’s strong distribution muscle for Enjoy and ElMisrieen,” said El-Rashidi.
A new turnaround strategy is currently being formulated that will enable Enjoy and
ElMisrieen to compete effectively with the major players in their respective categories.
“Enjoy and ElMisrieen are very strong brands in the market and we have no doubt that we
can replicate the same success that was achieved at Rashidi El-Mizan with these two
household names,” El-Rashidi emphasized.
Dina Farms, Egypt’s largest dairy producer, continues to achieve record raw milk production
north of 200 tons per day. Milk production is expected to peak at 230 tons per day in March
2014. In 2013 the company added 2,400 milking cows to its herd bringing total herd size to
15,000, including 9,000 milking cows.
“The increase in herd size is a part of a comprehensive dairy expansion program that includes
the addition of international-standard milking stations that will see us increase our overall
raw milk production to 72,000 tons per annum in 2014 from the 60,000 tons per annum that
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the farm produced last year,” said Hanee Afia, CEO of Dina Farms Group. Afia added that
Dina Farms will focus on solidifying its position as Egypt’s leading producer of fresh bottled
milk while expanding its retail reach in the delta and canal regions.
“We expect to grow our sales by more than 20% in 2014, with a total retail market share
north of 65% in the fresh bottled milk category,” said Afia.
Citadel Capital has an effective ownership stake of 43.25% in Gozour. Agrifoods is one of
five core industries in which Citadel Capital invests alongside energy, transportation, mining
and cement.
—Ends—
Gozour is an integrated regional agriculture and multi-category consumer foods platform.
The group includes three primary lines of business: agriculture, dairy and dry consumer
foods. Gozour portfolio companies include Dina Farms, Rashidi El-Mizan Enjoy and
Misrieen in Egypt as well as confectioner El-Musharaf in Sudan.
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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بيان إخباري

القاهرة في  5فبراير 4102

‹‹مجموعة جذور›› تسند لخبير الصناعات الغذائية ‹‹أحمد الرشيدي›› قيادة قطاع
التصنيع الغذائي ضمن برنامج إعادة هيكلة المجموعة وترصد نمو إنتاج الحليب الخام
بـ‹‹مزارع دينا›› إلى أكثر من  022طن يوميًا
أحمد الرشيدي يتولى قيادة قطاع التصنيع الغذائي والذي يتضمن شركات ‹‹الرشيدي الميزان›› و‹‹إنجوي›› و‹‹المصريين›› في
مصر وشركة ‹‹المشرف›› في السودان  ..و‹‹مزارع دينا›› تواصل الزيادة المطردة في معدالت إنتاج الحليب الخام

رصدت شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  – )CCAP.CAالشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا
والشرق األوسط وتبلغ قيمة استثماراتها  5.5مليار دوالر أمريكي – عددًا من التطورات التشغيلية الهامة بمجموعة جذور
ذراعها االستثماري في قطاع األغذية أبرزها الزيادة القياسية في معدالت إنتاج الحليب الخام بمزارع دينا وإتمام حركة
التعديالت اإلدارية سعيًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتنمية قطاع التصنيع الغذائي داخل مجموعة جذور.
وفي هذا السياق أعلنت مجموعة جذور عن إسناد قيادة قطاع التصنيع الغذائي ألحمد الرشيدي والذي يتضمن شركات
إنجوي والمصريين وشركة المشرف السودانية باإلضافة إلى شركة الرشيدي الميزان .ويأتي هذا في إطار برنامج إعادة
هيكلة مجموعة جذور نحو التوظيف األمثل لمزايا الترابط والتكامل اإلستراتيجي بين األنشطة المختلفة ،وتنمية الحصص
السوقية لشركتي إنجوي والمصريين.
وأوضح أحمد الرشيدي أن اإلشراف على قطاع التصنيع الغذائي تحت مظلة إدارية موحدة بمجموعة جذور سيكون له
فوائد متعددة ،وتحديدًا على صعيد منظومة التوزيع ،حيث يمكن دعم شركتي إنجوي والمصريين من خالل شبكة التوزيع
الضخمة التي تحظى بها الرشيدي الميزان.
وأعرب الرشيدي عن ثقته في إمكانية وجدوى تطبيق النموذج الناجح بشركة الرشيدي الميزان لدعم شركتى إنجوي
والمصريين بفضل المكانة السوقية البارزة التي تتمتعان بها.
ومن جانب آخر رصد قطاع األلبان بمجموعة جذور ارتفاع الطاقة اإلنتاجية من الحليب الخام بشركة مزارع دينا إلى أكثر
من  411طن يوميًا مع تقديرات وصول اإلنتاج إلى  431طن يوميًا بحلول مارس  ،4102حيث قامت الشركة بشراء
 4211بقرة جديدة خالل عام  4103ليرتفع القطيع إلى  05ألف بقرة من بينها  5آالف بقرة حالبة.
ومن جهته قال هاني عافية الرئيس التنفيذي لشركة مزارع دينا ،أن الشركة تتبنى خطة توسعية تهدف إلى زيادة اإلنتاج إلى
 24ألف طن سنويًا خالل العام الجاري مقابل  01ألف طن في العام الماضي ،من خالل تنمية قطيع األبقار ومواصلة
توظيف أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة األلبان حول العالم .وأضاف أن اإلدارة ملتزمة بتنمية مبيعات التجزئة في
محافظات الدلتا والقناة مع ترسيخ مرتبة الصدارة في سوق األلبان بجميع أقاليم الجمهورية.
وكشف عافية عن نية الشركة لزيادة المبيعات بأكثر من  %41خالل  4102حيث تستحوذ مزارع دينا على أكثر من
 %05من مبيعات الحليب المبستر الطازج في سوق التجزئة يمصر.
تمتلك شركة القلعة حصة نسبتها  %23.45في مجموعة جذور ،حيث يمثل قطاع األغذية واحدًا من خمسة قطاعات
إستراتيجية تضم استثمارات شركة القلعة إلى جانب قطاعات الطاقة والنقل والتعدين واألسمنت.
—نهاية البيان—

مجموعة جذور هي مجموعة متكاملة تتخصص في المجال الزراعي والصناعات الغذائية على المستوى اإلقليمي.
ويتضمن نشاط جذور ثالث قطاعات رئيسية هي :المنتجات الزراعية واأللبان ،والسلع الغذائية االستهالكية .وتضم
مجموعة جذور شركات مزارع دينا ،الرشيدي الميزان ،المصريين ،إنجوي وشركة المشرف السودانية.
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شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  )CCAP.CAهي الشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق
األوسط .وتتحكم شركة القلعة باستثمارات تبلغ قيمتها  5.5مليار دوالر أمريكي مع التركيز على  5قطاعات إستراتيجية
هي قطاع الطاقة ،والنقل ،واألغذية ،والتعدين ،واألسمنت .للحصول على المزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع
اإلليكتروني:
www.citadelcapital.com
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