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Qalaa’s Cement Subsidiaries Sign a Preliminary Agreement to 

Exit Algerian Cement Plant Djelfa in US$ 60 million 

Transaction 

 
Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in energy and infrastructure, 

announces today that its subsidiaries ASEC Cement and ASEC Cement Djelfa Offshore have signed a 

preliminary Share Purchase Framework Agreement (subject to certain terms and conditions) to sell 100% of 

ASEC Ciment Algérie “AACC” (Djelfa) for consideration of US$ 60 million in DZD equivalent. The 

acquiring party is a consortium of Algerian investors.  

 

AACC has a license to build a 3 million ton per annum cement plant in the city of Djelfa, Algeria. 

 

“This transaction further delivers on our strategy of divesting non-essential assets and significantly reducing 

financial risk by deleveraging at the holding and platform company levels. Our aim is to re-focus management 

bandwidth on holdings with high growth potential including energy, transportation and logistics, and mining,” 

said Qalaa Holdings Chairman and Founder, Ahmed Heikal. 

 

The transaction, which is subject to conditions precedent, is expected to close by year-end 2016. Qalaa’s 

effective (indirect) ownership of AACC (Djelfa) stands at approximately 37%.  

 

—Ends— 

Qalaa Holdings(CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is an African leader in energy and infrastructure. 

Formerly known as Citadel Capital, Qalaa Holdings controls subsidiaries in 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. 

For more information, please contact: 

 

Ms. Ghada Hammouda 

CMO & Head of Marketing Communications  

Qalaa Holdings 

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

Tel: +20 2 2791-4439  

Fax: +20 22 791-4448 

Mobile: +20 106 662-0002 

 

Twitter: @qalaaholdings 
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لبيع حصتهما  مبدئية اتفاقية القلعة تعلن قيام شركاتها التابعة في قطاع األسمنت بتوقيع

 مليون دوالر 60سمنت بالجزائر مقابل لأل دجلفة نعمصفي 

 

ستثمارات في رائدة شركة وهي –( CCAP.CA المصرية البورصة كود)أعلنت شركة القلعة  سية والبنية الطاقة ا عن  – وأفريقيا بمصر األسا

التابعتان لها في قطاع األسررمنت واشاءررا اتو بتوقيف اي اقية يبدئية )يف يراعاة  قيام شررركتي أسرريس لتسررمنت وأسرريس لتسررمنت دول ة أو  شررور

ءركة  ءروط( لبيف كايل حصتهم ب صالح يحالف ين المستثمرين الجزائريينو في AACC)سمنت لت الجزائر سيسأ شركةبعض األحكام وال ( ل

 يليون دوالر أيريكي. 60بالدينار الجزائري يا يعادل  ص قة يبلغ قيمتها

 ين للتخارجوفي هذا السرررياو أوارررح الدكتور أحمد هيكل يئسرررج ورئيج يجلج إدارة شرررركة القلعةو أن الصررر قة يليي ارررمن يسررراعي الءرررركة 

 يركيز ادةزي على يستوى شركة القلعة والءركات التابعةو يف يحجيم المخاطر االستثمارية ويواصلة خ ض المديواياتو األساسية غير األصول

 .االست ادة ين قدريها المتزايدة على النموين أول  في قطاعات يحورية يتضمن الطاقة والتعدين والنقل استثمارات الءركة ينمية على اشدارة

حصلت على التراخيص الالزية شاءا  يصنف أسمنت يبلغ إومالي طاقته اشاتاوية  سمنتلت الجزائر سيسأ شركةويجدر اششارة إلى أن شركة 

 يليون طن سنويًاو وذلس بمدينة دول ة في الجزائر. 3.0

إلى إيمام يتطلف ءررركة الاشرررة(و علًما بلن )بصررورة غير يب %37لتسررمنت حوالي  أسرريس الجزائرشررركة ويبلغ اصرريش شررركة القلعة في يلكية 

 بعد يلبية بعض المتطلبات والءروط التنظيمية. 2016بحلول اهاية عام التخارج 

 

 

 —اهاية البيان—

ية اكيمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصااادرع عن شااركة القلعة من خجه ةجهزع الكمبيوتر والتابلت وكاله الهوات  ال

 qalaaholdings.com/newsroomعبر زيارع هاا الرابط: 

 

( هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر وأفريقياو حيث يركز على CCAP.CA)كود البورصة المصرية  شركة القلعة

عدين. المزيد ين المعلويات على الموقف  لدعم اللوويسررررررتيو والت قل وا قةو واألسررررررمنتو واألغذيةو والن طا قطاعات اسررررررتراييجية يتضررررررمن ال

  qalaaholdings.comاشليكترواي: 

 

 البيانات التطلعية )إبراء الامة(

خاطر لقلعة. وقد ينطوي هذا البيان على يالبيااات الواردة في هذه الوثيقةو والتي ال يعد حقائق ياريخيةو يم بنائها على التوقعات الحاليةو والتقديرات وآرا  ويعتقدات شرررررررركة ا

خرىو وال ينبغي االعتماد عليه بءكل ي رط. ويجش اششارة إلى أن بعض المعلويات الواردة في هذه الوثيقة يءكل "األهدا " أو يعروفة وغير يعروفةو وغير يئكدة وعوايل أ

ل" أو صرررر"و "ينوي"و "يوا"البيااات المسرررتقبلية" ويمكن يحديدها ين خالل اسرررتخدام يصرررطلحات يطلعية يثل "ربما"و "سرررو "و "يلتمج"و "ينبغي"و "يتوقف"و "يءررررع"و "يقد

ل يختلف ووهريا عن يلس التي يعكسرررها يث"يعتقد" أو يا هو ين ي ينها أو غيرها ين المصرررطلحات المءرررابهة. وكذلس األحدال ال علية أو النتائأل أو األدا  ال علي لءرررركة القلعة قد 

  .هذه األهدا  أو البيااات المستقبلية. ويحتوي أدا  شركة القلعة على بعض المخاطر والءكوك
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