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Qalaa Holdings Increases Stake in Microfinance Leader
Tanmeyah from 51% to 70%
African leader in infrastructure and industry will take its ownership stake to 70% from 51% through full
subscription to an already-approved capital increase and a minor acquisition.

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange, formerly Citadel Capital) has fully subscribed to an
EGP 15 million capital increase for Tanmeyah for Micro Enterprise Services, a portfolio company of Qalaa
subsidiary Finance Unlimited.
Qalaa alone has capitalized on the opportunity to extend financing to Tanmeyah in 2011 in a time of crisis and
is finalizing the acquisition of just over 4.3% of an existing Tanmeyah shareholder’s shares. Full subscription
to the capital increase and the closing of the minority stake acquisition will see Qalaa Holdings’ effective
ownership of Tanmeyah rise to 70.03% from 51.0% today.
The capital increase has received all necessary regulatory approvals from the Egyptian Financial Supervisory
Authority (EFSA) and is scheduled to close during July pending finalization of other documentation
formalities.
Established in 2009, Tanmeyah will have total paid-in capital of EGP 50 million following the capital
increase.
“Tanmeyah is a company that has excellent growth potential within the current business environment in
Egypt. It will play an important role in the development of Egypt by providing growth, working capital and
other financial solutions to companies and individuals that would otherwise effectively be cut off from the
financial system,” said Qalaa Holdings Chairman and Founder, Ahemd Heikal. “I personally look forward to
Tanmeyah becoming over a one billion pound company in the near future,” he added.
Tanmeyah has grown to become a leading Egyptian provider of financial services to Egypt’s large underserved micro- and very-small-enterprise tiers. Since its inception in 2009 until today Tanmeyah has issued c.
EGP 2.1 billion EGP in short term loans that do not exceed 12 months in duration and has acquired around
350,000 clients. The company’s current outstanding portfolio is EGP 330 million and expected to reach EGP
400 million by year’s end. In the first half 2014 Tanmeyah’s net profit reached EGP 15 million with the value
of total loans for 2014 expected to reach EGP 650 million.
“Tanmeyah is expected to launch an additional 16 branches nationwide on top of the 99 branches that it has
currently in order to serve a wider segment of the population,” said Amr El-Garhy, Managing Director at
Qalaa Holdings.
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According to Tanmeyah Co-Founder and Executive Chairman, Amr Abouesh, Tanmeyah continues to
leverage its existing infrastructure and systems in offering a wide variety of financial services to its clients. Its
branches currently host money transfer and remittances service providers and bill payment services in addition
to ATM’s with a plan to expand the range of services offered to its client base such as very small enterprise
lending and leasing.
—Ends—

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.
Tanmeyah Micro Enterprise Services was established in March 2009 to extend microfinance loans to microbusinesses in Egypt and offers financial solutions to those segments of the population who previously had no
access to these services. As at December 2013, Tanmeyah had 99 branches and 1,000 employees. Tanmeyah
has a strong product pipeline that includes extending very small enterprise credit as well as remittance and
transfer services hosting.in the microenterprise segment, Tanmeyah offers loans in the EGP 1,000 to EGP
30,000 range, providing growth and working capital to businesses in all segments of the economy outside the
agriculture and animal husbandry sectors.

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 Corporate Communications
Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
Tel: +20 2 2791-4439
Fax: +20 22 791-4448
Mobile: +20 106 662-0002
Twitter: @qalaaholdings
QALAAHOLDINGS.COM

2

بيان إخباري
القاهرة في  13يوليو 4112

شركة ‹‹القلعة›› تزيد حصتها في ‹‹تنمية للتمويل متناهي الصغر›› من
 %15إلى %07
شركة القلعة الرائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا تعتزم زيادة حصتها من  %11إلى  %01عبر االكتتاب في زيادة
رأس المال بالكامل مع االستحواذ على حصة إضافية في شركة ‹‹تنمية›› المتخصصة تمويل المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية
الصغر
أعلنت شركة القلعة (كود التداول في البورصة المصرية  – )CCAP.CAالرائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا – أنها
قامت باالكتتاب في كامل أسهم زيادة رأسمال شركة ‹‹تنمية›› البالغ قيمتها  11مليون جنيه ،تمهيدًا إلتمام الزيادة خالل شهر يوليو الجاري بعد
أن حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد أقبلت شركة القلعة منفردة على توفير الغطاء التمويلي لشركة ‹‹تنمية›› في ظل الصعوبات االقتصادية خالل  ،1111عل ًما بأن رأس المال
المدفوع للشركة سيبلغ  11مليون جنيه عقب إتمام الزيادة .ويأتي ذلك بالتوازي مع اإلتمام الوشيك لصفقة منفصلة تستحوذ بمقتضاها شركة
القلعة على حصة  %3.4من أحد المساهمين الحاليين في شركة ‹‹تنمية›› ،وهي إحدى شركات ‹‹فاينانس أنليميتد›› التابعة للقلعة في قطاع
الخدمات التمويلية .وستبلغ بذلك حصة القلعة في شركة ‹‹تنمية››  %31.14بعد إتمام زيادة رأس المال وعملية االستحواذ المذكورة مقابل
 %11حاليًا.
وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة ،أن شركة ‹‹تنمية›› تحظى بمقومات هائلة للنمو وسط المناخ
دورا محوريًا في تنمية االقتصاد المصري من خالل توفير رؤوس األموال والحلول المالية
الراهن بمصر ،متوقعًا أن تلعب شركة ‹‹تنمية›› ً
للمشروعات الصغيرة واألفراد الذين ال يشملهم القطاع المصرفي الرسمي .وأعرب هيكل عن تطلعاته الشخصية إلى نجاح ‹‹تنمية›› في تنمية
مركزها المالي إلى أكثر من مليار جنيه خالل المستقبل القريب.
وتتخصص شركة ‹‹تنمية›› في تمويل المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر ،حيث اكتسبت مكانة رائدة بالسوق المصري منذ
نشأتها عام  .1112ووصل إجمالي حجم إصدارات الشركة إلى ما يقرب من  1.1مليار جنيه في صورة قروض قصيرة األجل تصل مدتها
شهرا وذلك من خالل ما يقرب من  411ألف عميل ،بينما بلغ الرصيد القائم الحالي للشركة  441مليون جنيه مع توقعات ارتفاعه إلى
إلى 11
ً
 311مليون جنيه بنهاية هذا العام .وبلغ صافي أرباح الشركة حوالي  11مليون جنيه خالل النصف األول من عام  ،1113مع توقعات وصول
إجمالي اإلصدارات الجديدة في عام  1113إلى ما يقرب من  011مليون جنيه.
ً
تعزيزا
ومن جهته قال عمرو الجارحي العضو المنتدب بشركة القلعة ،أن شركة ‹‹تنمية›› تعتزم افتتاح  10فرعًا جديدًا بأنحاء الجمهورية
لشبكتها المكونة من  22فرعًا ،وذلك بغرض التوسع في تقديم المساندة والدعم المالي والتمويلي لشريحة أكبر من العمالء في مصر.
وتابع عمرو أبو عيش ،الشريك المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة ‹‹تنمية›› ،أن الشركة تعمل على تعظيم االستفادة من شبكة
الفروع والنظم والعاملين من خالل تقديم المزيد من الخدمات المالية والتمويلية للعمالء ،إذ يتواجد ببعض فروعها خدمة تحويل األموال من
خالل أحد مقدمي هذه الخدمة وكذلك خدمات سداد الفواتير المختلفة باإلضافة إلى اعتزام الشركة إضافة خدمات أخرى مثل تمويل المشروعات
الصغيرة وخدمات التأجير التمويلي.

—نهاية البيان—
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شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  )CCAP.CAهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا،
ً
تركيزا على قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة واألسمنت واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين .زوروا موقعنا اإللكتروني:
www.qalaaholdings.com

نشأت شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر في مارس  4112لتوفير حلول التمويل للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر في
واعتبارا من ديسمبر 4113
مصر مع توفير الحلول المالية والتمويلية لشريحة كبيرة من المواطنين الذين ال يشملهم القطاع المصرفي الرسمي.
ً
وصلت فروع شركة تنمية إلى  22فرع وبلغ فريق العمل ألف موظف من أصحاب الجهود المتضافرة للتوفير باقة منتجات فريدة تتضمن حلول
االئتمان متناهي الصغر للمشروعات الصغيرة وكذلك خدمة تحويل األموال من خالل أحد مقدمي هذه الخدمة وكذلك خدمات سداد الفواتير
المختلفة .وتقدم شركة تنمية قروضًا تتراوح قيمتها بين ألف جنيه و 31ألف جنيه بغرض توفير رؤوس األموال لمشروعات الصغيرة في شتى
المجاالت من اإلنتاج الزراعي والحيواني والداجني وخالفه.

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.

للمزيد من المعلومات ،رجاء االتصال:
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطاع التسويق والهوية المؤسسية
شركة القلعة ()Qalaa Holdings
ghammouda@qalaaholdings.com
هاتف+20 2 2791-4439 :
فاكس+20 22 791-4448 :
محمول+20 106 662-0002 :
Twitter: @qalaaholdings
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