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News Release Cairo, Egypt: 29 April 2014 

 

 

Statement Regarding Citadel Capital Energy Investments 
  

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

Africa and the Middle East, confirmed today that it will potentially establish a new subsidiary 

“Citadel Energy” to consolidate its core downstream energy investments and fuel further 

growth and development. 

 

Citadel Capital is in the midst of serious discussions with Development Finance Institutions 

to help finance the new entity as part of ongoing efforts to help resolve Egypt’s energy 

problems. 

 

Any such transaction would only be undertaken if deemed to be value-creating for 

shareholders of both Citadel Capital and of the subsidiaries in question under the firm's 

strategy of transforming into an investment holding company controlling majority stakes in 

five core industries: energy, transportation, agrifoods, mining and cement. 

 

Citadel Capital will promptly inform the market in the event that any such decision should be 

made.  

 

—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 
 

 
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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إخباري بيان 9102أبريل  92القاهرة في    

 
 

 بيان توضيحي من شركة القلعة حول استثمارات قطاع الطاقة
 

 

الشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا  –( CCAP.CAأوضحت اليوم شركة القلعة )كود التداول في البورصة المصرية 

بقطاع الطاقة تحت  ‹‹downstream››توحيد مشروعات الـ ل ‹‹القلعة للطاقة››بصدد إنشاء شركة أنها  –والشرق األوسط 

جديدة بغرض تسريع وتيرة النمو بمشروعات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وتوزيع الغاز الطبيعي الشركة المظلة 

 وتخزين المنتجات البترولية وتداولها وكذلك الوقود البديل.

 

 ‹‹القلعة للطاقة››ات التمويل الدولية للمساهمة في إنشاء شركة وتجري شركة القلعة حاليًا مفاوضات جادة مع مؤسس

بغرض المساهمة في حل مشاكل الطاقة في مصر، وذلك في إطار خطة القلعة للتحول إلى شركة استثمارية قابضة تستثمر 

 .الطاقة والنقل واألغذية والتعدين واألسمنتفي خمسة قطاعات إستراتيجية هي 

 

أن العملية محل الدراسة اإلعالن في حينه عن أية خطوات ملموسة تتحقق في هذا اإلطار، حيث تؤكد وتلتزم شركة القلعة ب

تنفيذها في حالة التأكد من أنها ستساهم في تحقيق أكبر مردود استثماري لمساهمي شركة القلعة وكذلك مساهمي قد يتم 

 الشركات التابعة.

 
 

 

 —نهاية البيان—

  

 

هي الشركة االستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق ( CCAP.CAشركة القلعة )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود 
قطاعات إستراتيجية  9مع التركيز على   مليار دوالر أمريكي 2.9األوسط. وتتحكم شركة القلعة باستثمارات تبلغ قيمتها 

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

 
 :للمزيد من المعلومات، رجاء االتصال

 غادة حمودة / السيدة 

 المؤسسيةرئيس قطاع التسويق واالتصاالت والهوية 
 (Citadel Capital)شركة القلعة 

ghammouda@citadelcapital.com 

  14440-279 (202)+: هاتف

 14448-279 (202)+: فاكس

 0002-662-0106 (2)+: محمول

 
 

 

وثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، البيانات الواردة في هذه الالبيانات 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
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المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"، 
رها من المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج أو "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غي

 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.

 

 

 

 

 


