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Qalaa Holdings Chairman and Founder Increases Stake by 4% 

in CCP, the Lead Investor in the Firm 

 

Transaction a vote of confidence in Qalaa Holdings fundamentals and growth prospects of Egypt 

and Africa 

Ahmed Heikal, Chairman and Founder of Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange, 

formerly Citadel Capital), an African leader in infrastructure and industry, has increased his stake in 

Citadel Capital Partners (CCP), the lead investor in the Qalaa Holdings, by 4%. 

CCP is the vehicle through which senior management of Qalaa Holdings hold their equity in the 

firm. CCP has just completed a capital increase subscribed to by CCP partners at a price of EGP 5 

per share.  

The transaction brings Heikal’s ownership of CCP to 58.84%. Hisham El-Khazindar Co-Founder and 

Managing Director of Qalaa Holdings and Karim Sadek Managing Director of Qalaa Holdings 

maintained their share of CCP intact at 19.32% and 13.11% respectively. The transaction did not 

result in any increase in CCP ownership in Qalaa Holdings, which currently stands at 25.6%.  

“I am exceptionally optimistic about the prospects for growth not just in Egypt but also in Africa,” 

said Heikal. “There is no better means of underscoring this than by a transaction of this nature. 

Ensuring that our team has the means to build personal ownership in the firm is a key tool that aligns 

the interests of Qalaa Holdings staff with those of our shareholders.” 

Following the recent completion of a capital increase to EGP 8 billion, Qalaa Holdings continues to 

transform into an investment holding company that controls majority stakes in most of its core 

investments in the energy, cement, agrifoods, transportation & logistics and mining sectors.  

“The recent reform decisions announced by the Egyptian government have left me with a conviction 

that Egypt is on the right track. I am fully convinced that Qalaa Holdings will continue to be a very 

important player in Egypt and that reforms in Egypt will be very beneficial for everyone including 

our firm,” said Heikal. “We have a strong and deep managment team in place and a large number of 

fantastic portfolio companies that operate in key sectors that will be beneficial to Egypt as the 

country embarks on a new path towards reform.”  

 

 

—Ends— 
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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. 

 

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 forward-

looking statements. The performance of Qalaa Holdings is subject to risks and uncertainties. 
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 شركةبالمساهم الرئيسي  CCPشركة في % 4يزيد حصته بنسبة أحمد هيكل  

  ‹‹القلعة››

 في مصر وأسواق القارة األفريقية ‹‹القلعة››الصفقة تعكس مقومات النمو الراسخة التي تحظى بها استثمارات 

 

شركة في % 2بزيادة حصته بنسبة ( CCAP.CAقام أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة )كود التداول في البورصة المصرية 

 المساهم الرئيسي بشركة القلعة الرائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا.وهي  CCP –سيتادل كابيتال بارتنرز 

 CCPوهي الكيان المالك لحصة اإلدارة التنفيذية بشركة القلعة. وقد قامت  CCPفي شركة  %00.11وتبلغ حصة هيكل بمقتضى الصفقة 

جم للسهم ودون أن يترتب على الزيادة أي تغيير بحصة  0مؤخًرا بزيادة رأسمالها بمشاركة جميع مساهمي الشركة، وذلك بالقيمة االسمية البالغة 

CCP  حاليًا. 40.2في شركة القلعة والبالغة % 

األفريقية وكذلك السوق المصري، وهو ما ينعكس  وفي هذا السياق أعرب أحمد هيكل عن تفاؤله البالغ بمقومات النمو التي تحظى بها األسواق

إلى جانب كونها ضمانة حقيقية للتوافق بين مصالح  ،في تنفيذ هذه الصفقة التي تضمن لفريق العمل آليات اكتساب الملكية الشخصية للشركة

 شركة القلعة ومصالح السادة المساهمين.

مليار جنيه في إطار التحول االستراتيجي إلى شركة استثمارية مع امتالك  0دفوع إلى وقد أعلنت مؤخًرا شركة القلعة عن زيادة رأسمالها الم

 حصة األغلبية بمعظم الشركات التابعة في قطاعات محورية تتضمن الطاقة واألسمنت واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين.

ماضية في الطريق الصحيح. وجدد هيكل التزام شركة القلعة بمواصلة  وقال هيكل أن اجتماعه األخير بالرئيس السيسي أكد قناعته بأن مصر

دورها البارز نحو تنمية االقتصاد المصري، مشيًرا إلى أن حزمة اإلصالحات المرتقبة في مصر سيكون لها مردود إيجابي واسع على جميع 

 األطراف بما فيها شركة القلعة. 

في المتميزة الذي تحظى به شركة القلعة إلى جانب العدد الهائل من المشروعات والشركات لقوية واإلدارة اوأشاد هيكل بفريق العمل المتميز 

 شتى القطاعات المحورية والتي ستعود بالمنفعة على مصر والمصريين مع انطالق المسيرة اإلصالحية الجديدة. 

 

 —نهاية البيان—

 

رائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا، ( هي شركة CCAP.CA)المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  شركة القلعة

  :زوروا موقعنا اإللكترونيوالتعدين. واألسمنت واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي  الطاقةتركيًزا على قطاعات استراتيجية تتضمن 
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 البيانات المستقبلية )إبراء الذمة(

لقلعة. وقد ينطوي هذا البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة ا

ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات  .بغي االعتماد عليه بشكل مفرطالبيان على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغير مؤكدة وعوامل أخرى، وال ين

، الواردة في هذه الوثيقة تشكل ااألهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"، "سوف"

قد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة. وكذلك "يلتمس"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعت

قبلية. ويحتوي أداء األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسها مثل هذه االهداف أو البيانات المست

  شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.

 

 
 :المعلومات، رجاء االتصالللمزيد من 

 

 غادة حمودة / السيدة 

 والهوية المؤسسيةالتسويق رئيس قطاع 

 (Qalaa Holdings)شركة القلعة 
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