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News Release Cairo, Egypt: 20 February 2014 

 

 

Citadel Capital Sells 16% of its Holding in a Convertible 

Loan to ASEC Holding for US$ 13 Million 
 

 

Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), the leading investment company in 

Africa and the Middle East, has sold 16% of its holding in a convertible loan to ASEC 

Holding at face value and accumulated interest up to January 20
th

, 2014 for a consideration of 

US$ 13 million. 

 

"As 2014 continues, we remain exceptionally focused on three things and only three things as 

part of our transformation: Closing our capital increase by the end of March; driving 

improvements in the performance of our core investments; and disposing of our non-core 

holdings at the right times and the right prices," said Citadel Capital Chairman and Founder 

Ahmed Heikal.  

 

"We view this transaction on the ASEC Holding convertible as a modest rebalancing of our 

investment that will provide us with additional liquidity at the Citadel Capital level to 

deleverage the company and drive improvements across our portfolio." 

 

Following the transaction, Citadel Capital continues to hold an effective 46% of the 

convertible loan to ASEC Holding. Meanwhile, the firm owns an effective 67.1% of ASEC 

Holding, a leading regional cement and construction company that will control 10 MTPA of 

cement production capacity by 2016.    

—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. 

 
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 
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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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0202فبراير  02القاهرة في  بيان إخباري  

 

 
مجموعة أسيك القابضة مقابل  فيقابل للتحويل القرض ال% من حصتها ب61القلعة تبيع شركة 

 مليون دوالر أمريكي 61
 

 

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

مليون دوالر  01% من حصتها بالقرض القابل للتحويل في مجموعة أسيك القابضة مقابل 01عن بيع  –والشرق األوسط 

 .0202يناير  02أمريكي وذلك بالقيمة األسمية للقرض والفوائد المستحقة حتي 

ينحصر  0202س إدارة شركة القلعة، أن تركيز الشركة خالل عام وفي هذا السياق قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجل

بشكل استثنائي على ثالث أهداف أساسية تمثل محور خطة التحول االستراتيجي وهي إتمام زيادة رأس المال بنهاية شهر 

مضي قدًما ببرنامج مارس المقبل، ومواصلة جهود تحسين األداء التشغيلي لالستثمارات التابعة الرئيسية، باإلضافة إلى ال

 التخارج من المشروعات غير الرئيسية في الوقت األمثل ومقابل العائد المناسب.

% 1.70حاكمة نسبتها % من القرض القابل للتحويل، فيما تمتلك حصة 21وستحتفظ شركة القلعة بمقتضى الصفقة بحصة 

تخطط حيث  ال صناعة األسمنت واإلنشاءاتإحدى الشركات اإلقليمية الرائدة في مجمن مجموعة أسيك القابضة وهي 

 .0201مليون طن أسمنت سنويا بحلول عام  02للتوسع بقدرتها اإلنتاجية إلى نحو 

 

 —نهاية البيان—

 

والشرق  أفريقيا في الرائدة االستثمارية الشركة هي (CCAP.CAشركة القلعة )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود 
 ستراتيجيةإقطاعات  9  مع التركيز على مليار دوالر أمريكي 579األوسط. وتتحكم شركة القلعة باستثمارات تبلغ قيمتها 

 الموقع زيارة يرجي المعلومات من المزيد على للحصول. واألسمنت والتعدين، واألغذية،قطاع الطاقة، والنقل،  هي
 :اإلليكتروني

 www.citadelcapital.com  

 
 :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

 

 

 

 
 البيانات المستقبلية )إبراء الذمة(

بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم 
القلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل 

بيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل ااألهداف" أو "ال .مفرط
خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو 

ركة القلعة قد "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي لش
تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه االهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر 

 والشكوك.
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