News Release

Cairo, Egypt: 16 January 2014

Citadel Capital Acquires Debt Extended by International
Lenders to Platform Company NOPC
Transaction may allow upstream oil and gas company National Oil Production Company to
improve its economic viability, potentially opens door to recouping of part of Citadel
Capital’s investment in fully written-down platform

Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), the leading investment company in
Africa and the Middle East, reported today that it has signed agreements that will see it
acquire c. USD 534 million in debt extended by select international lenders to National Oil
Production Company S.A.E. (“NOPC”) for a total consideration of USD 60 million. Closing
is expected in the second quarter of this year.
The transaction aims to restructure NOPC’s debt position to allow the company to regain its
footing and improve its economic viability, which may potentially allow Citadel Capital to
recoup a portion of its investments in NOPC, the value of which is fully written-down on
Citadel Capital’s consolidated financial statements.
Citadel Capital effectively owns 14.86% of NOPC, a Cairo-based upstream oil and gas
exploration and production company. In September 2007, NOPC acquired 100% of Canada’s
Calgary-based Rally Energy for US$ 868 million. The company has a 100% operating
interest in the Issaran heavy oil field, an onshore asset in the Gulf of Suez, and a 30% stake in
the Safed Koh block in Pakistan’s Punjab Province, where it is participating in the
development of a natural gas discovery.
The agreement comes in the context of Citadel Capital’s ongoing transformation into an
investment company that will own majority stakes in most of its core platform companies in
five core industries: energy, transportation, agrifoods, mining and cement.
A program to divest non-core investments will continue over the coming three or more years.
—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  61يناير 1064

القلعة تضخ  06مليون دوالر لشراء جزء من ديون الشركة الوطنية إلنتاج
الزيت
تهدف العملية إلى مساعدة الشركة الوطنية إلنتاج الزيت في تعزيز جدواها االقتصادية مع توفير الفرصة إللغاء جزء من
االضمحالل المسجل من جانب شركة القلعة على هذا االستثمار
أعلنت شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  – )CCAP.CAالشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا
والشرق األوسط – عن توقيع اتفاقية لشراء حوالي  434مليون دوالر أمريكي من ديون الشركة الوطنية إلنتاج الزيت
مقابل  10مليون دوالر أمريكي.
من المتوقع إتمام عملية الشراء خالل الربع الثاني من عام  1064ضمن برنامج إعادة هيكلة مديونيات الشركة الوطنية
إلنتاج الزيت عبر شراء ديون الشركة من بعض المقرضين الدوليين بغرض تأهيل الشركة الستعادة مكانتها السوقية
وتحسين الجدوى االقتصادية للعمليات التشغيلية .ويترتب على ذلك إمكانية تعويض جانب من استثمارات القلعة في
الشركة ،خاصة في ضوء اضمحالل أصولها بالكامل في القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة.
تمتلك شركة القلعة حصة  %64.41من رأسمال الشركة الوطنية إلنتاج الزيت التي يقع مقرها الرئيسي بالقاهرة وتعمل في
مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي .وفي سبتمبر  1002قامت الوطنية إلنتاج الزيت بشراء  %600من أسهم
رالي إنيرجي الكندية مقابل  414مليون دوالر أمريكي حيث تتضمن أصولها  %600من حقوق تشغيل حقل عسران
للزيت الثقيل في خليج السويس و %30في بلوك سافد كوه للغاز الطبيعي في إقليم البنجاب بباكستان.
تأتي االتفاقية في إطار برنامج التحول اإلستراتيجي الذي بدأته شركة القلعة لتكتسب صفة شركة قابضة وامتالك حصص
األغلبية بمعظم الشركات التابعة وخاصة العاملة في القطاعات الرئيسية وهي قطاعات الطاقة والنقل واألغذية والتعدين
واألسمنت ،وبيع المشروعات غير الرئيسية في غضون السنوات القليلة القادمة.
—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  5.4مليار دوالر أمريكي مع التركيز على  4قطاعات إستراتيجية
هي قطاع الطاقة ،والنقل ،واألغذية ،والتعدين ،واألسمنت .للحصول على المزيد من المعلومات يرجي زيارة الموقع
اإلليكتروني:
www.citadelcapital.com
للمزيد من المعلومات ،رجاء االتصال:
السيدة  /غادة حمودة
رئيس قطاع اإلتصاالت والهوية المؤسسية
شركة القلعة ()Citadel Capital

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