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News Release Cairo, Egypt: 16 January 2014 
 
Citadel Capital Completes EGP 2.628 bn in Asset 
Purchases, Add-On Investments  
 
New acquisitions and follow-on investments come in the context of the firm’s ongoing EGP 
3.64 billion capital increase, with a further EGP 132 million in asset purchases expected in 
the coming days 

 
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, has completed 
asset purchases as well as add-on investments worth a combined EGP 2.628 billion. 
 
The acquisitions and add-on investments are part of the firm’s ongoing transformation from a 
hybrid private equity firm into an investment company that will hold majority stakes in five 
core industries including energy, transportation, agrifoods, mining and cement. 
 
The firm expects to make a further EGP 132 million in asset purchases in the coming period. 
As part of the transformation process, the firm has launched an EGP 3.64 billion capital 
increase approved by shareholders at an extraordinary general meeting (EGM) on 20 October 
2013.  
 
Notably, shareholders and investors who have sold their stakes in platform companies to 
Citadel Capital are committed to contribute c. EGP 2.671 billion to Citadel Capital’s ongoing 
capital increase as per their contractual obligations.  
 
The firm plans to use part of the proceeds of the capital raising to finance payments related to 
transactions that will see the firm increase its stake in select platform companies. 
 
The share issuance at par value (EGP 5) will, once complete, result in the firm’s paid-in 
capital rising to EGP 8.0 billion from EGP 4.36 billion. 
 
The firm plans to exit non-core investments over the coming few years as it transforms its 
business model to become an investment company. 
  

—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. 
 

http://ccap.ca/
http://citadelcapital.com/
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For more information, please contact: 

Ms. Ghada Hammouda 
CMO & Head of Corporate Communications 
Citadel Capital (S.A.E.) 
ghammouda@citadelcapital.com 
Tel: +20 2 2791-4439 • Fax: +20 22 791-4448 
Mobile: +20 106 662-0002 
 

 
 
 
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 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 forward-looking statements. The performance of Citadel Capital is subject to 
risks and uncertainties. 
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2014يناير  16القاهرة في  بيان إخباري  
 

 في شركاتها التابعةملكيتها زيادة حصص لمن القلعة مليار جنيه  2.628
 

في إطار برنامج زيادة رأس المال زيادة حصص ملكيتها في عدد من شركاتها التابعة  ات عملي تنفيذ يف تنجح شركة القلعة
مليون جم خالل  132إضافية قدرها تنفيذ المتبقي من تلك العمليات المتعاقد عليها بقيمة مليار جم وتوقعات  3.64بقيمة 
 .المقبلةاأليام 

 
) وهي الشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا CCAP.CAأعلنت شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود 

 يف ملكيتها حصص زيادة عمليات تنفيذ يفنجاحها عن  ،أمريكي مليار دوالر 9.5والشرق األوسط وتبلغ قيمة استثماراتها 
برنامج التحول ل نفاذاً  ، وذلكمليار جم 2.628بقيمة إجمالية قدرها  جديدة ستثماراتاإلى  باإلضافةالتابعة عدد من شركاتها 

قطاعات إستراتيجية هي حصص األغلبية في استثماراتها التابعة بخمسة عبر امتالك اإلستراتيجي لتصبح شركة قابضة 
 الطاقة والنقل واألغذية والتعدين واألسمنت.

إضافية تنفيذ المتبقي من تلك العمليات المتعاقد عليها لالستحواذ على أصول استثماراتها التابعة بقيمة تعتزم الشركة كما 
مليار جم بعد  3.64رأس المال بقيمة المقبلة، علًما بأن شركة القلعة بدأت عملية زيادة األيام مليون جم خالل  132قدرها 

 .2013أكتوبر  20موافقة الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت في 

تجدر اإلشارة إلى تعهد المساهمين الذين تم شراء حصص ملكيتهم بالشركات التابعة باالكتتاب في زيادة رأسمال شركة 
ي تلك الزيادة وذلك نفاذاً لما تضمنته التعاقدات المبرمة معهم في مليار جم من إجمال 2.671القلعة في حدود مبلغ وقدره 

ذلك الخصوص حيث من المقرر أن تصبح زيادة نسب الملكية نهائية بعد سداد االلتزامات الناشئة عنها وذلك من حصيلة 
 االكتتاب في زيادة رأس المال.

وتتوقع  جم للسهم. 5يار جم ستتم بالقيمة االسمية البالغة مل 8مليار جم إلى  4.36زيادة رأس المال من ومن المقرر أن يتم 
تنفيذ عمليات التخارج من المشروعات غير الرئيسية في إطار برنامج التحول أن تشهد الفترة المقبلة كذلك الشركة 

 اإلستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة.

 
 —نهاية البيان —

 
هي الشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق األوسط.  )CCAP.CAشركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود 

قطاعات إستراتيجية هي قطاع الطاقة،  5مع التركيز على   مليار دوالر أمريكي 9.5وتتحكم شركة القلعة باستثمارات تبلغ قيمتها 
  ، واألسمنت. للحصول على المزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع اإلليكتروني:والنقل، واألغذية، والتعدين
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 :للمزيد من المعلومات، رجاء االتصال
 غادة حمودة / السيدة 

 رئيس قطاع اإلتصاالت والهوية المؤسسية
 )Citadel Capital(شركة القلعة 

ghammouda@citadelcapital.com 
  14440-279 (202)+: هاتف
 14448-279 (202)+: فاكس

 0002-662-0106 (2)+: محمول

 
ي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والت البيانات المستقبلية (إبراء الذمة)

والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة القلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، 
ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل ااألهداف" أو "البيانات  .وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط

المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"، 
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رها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غي
ويحتوي أداء شركة القلعة األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه االهداف أو البيانات المستقبلية. 

 على بعض المخاطر والشكوك.
 


