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Leading Emirati Company Hikes Stake in Qalaa 

Holdings, Takes Second Board Seat 

 

African leader in infrastructure and industry welcomes second representative from long-term 

investor in Qalaa Holdings; Qalaa shareholders are dominated by Egyptian, Saudi and Emirati 

institutions, Egyptian HNWI and retail investors.   

 

 

Used with the permission of Arabian Business  

 

  

 

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange, formerly Citadel Capital) announced today 

that Emirates International Investment Company (EIIC), a long-term investor in Qalaa Holdings, has 

increased its stake in Qalaa to 10.41%.  

 

EIIC, headed by Sheikh Saif bin Zayed Al-Nahyan, is key strategic unit of Abu Dhabi conglomerate 

National Holding, one of the Emirates’ leading privately-owned companies.  
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“EIIC’s decision to increase its stake in Qalaa is a vote of confidence in our strategy, in our strategic 

transformation into an investment company, and in our call on the very positive long-term outlook 

for the Egyptian economy,” said Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal. “We are 

honored to have their trust will continue to work diligently to create value for all of our 

shareholders.” 

 

As part of the transaction, EIIC has taken a second seat on Qalaa Holdings’ Board of Directors. 

Robert Wages joins fellow EIIC appointee Ragheed Shanti, who has served on Qalaa’s board since 

2012. Wages has been Head of Private Equity at EIIC since 2010 and was earlier Executive Director 

of Private Equity at InvestAD, also in Abu Dhabi. Wages holds CFA and CAIA charters and is a 

graduate of Princeton University. 

 

Citadel Capital Partners Ltd. (CCP, the vehicle through which senior management holds its equity in 

the firm) remains Qalaa Holdings’ lead shareholder with a 25.65% stake. In addition to CCP and 

EIIC, the firm’s other leading shareholders include Saudi Arabian conglomerates Olayan Group and 

Abanumay Group as well as leading Egyptian institutions and high-net-worth investors. International 

funds hold approximately 15% of the company’s shares.  

 

—Ends— 

 

Previous Qalaa Holdings press releases on this subject and others may be viewed online from your 

computer, tablet or mobile device at qalaaholdings.com/newsroom 

  

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. 

For more information, please contact: 

 

Ms. Ghada Hammouda 

CMO & Head of Corporate Communications  

Qalaa Holdings 

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

Tel: +20 2 2791-4439  

Fax: +20 22 791-4448 
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على وتحصل  ‹‹القلعة››ترفع حصتها بشركة  ‹‹اإلمارات الدولية لالستثمار››

 مقعد آخر بمجلس اإلدارة

...   المالءة المالية في امصرذوي المستثمرين األفراد وعلى هيكل امساهمي القلعة إلى جانب  اماراييةاإلسعودية والمصرية وهيمنة المؤسسات ال

 للقلعة االستثماريين قداامى الشركاءباعتبارها امن شركة اإلامارات الدولية لالستثمار عن يرحب بالممثل الثاني القلعة إدارة وامجلس 

 

 

الصورة بموافقة أرابيان بيزنسستخدام ا  

 

 

وهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر ( CCAP.CAأعلنت اليوم شركة القلعة )كود التداول في البورصة المصرية 

 %.01.2القلعة شركة في  تهابرفع حص (EIIC)شركة اإلامارات الدولية لالستثمار قيام  عن –وأفريقيا 

لقلعة، كما أنها لالشركاء االستثماريين قداامى امن  –بن زايد آل نهيان سيف التي يرأسها الشيخ  – (EIIC)شركة اإلامارات الدولية لالستثمار ويعد 

 بدولة اإلامارات العربية المتحدة. ةالخاصالكيانات االستثمارية وهي واحدة امن أبرز  ،شركات امجموعة الوطنية القابضة بأبوظبيإحدى 

امستوى في القلعة يعكس تها حص على رفع (EIIC)شركة  إقدامأحمد هيكل امؤسس ورئيس امجلس إدارة شركة القلعة، أن قال وفي هذا السياق 

طويلة النمو المتفائلة امن امقوامات  نا تقديرايامدعواًما ب ،إلى شركة استثمارية قابضةاالستراييجي التحول على خلفية ل اعماألنموذج في الثقة 

الحماس وااللتزام المتجدد عن اعتزازه بثقة الشركاء االستثماريين التي يعد وقود التي يحظى بها االقتصاد المصري. وأعرب هيكل األجل 

 .نمساهميالجميع الجذاب لستثماري االمردود التحقيق ب
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 روبرت ويجزحيث ينضم السيد  ،القلعةبمجلس إدارة شركة ثان على امقعد بمقتضى هذه العملية اإلامارات الدولية لالستثمار شركة  ويحصل

ويجدر اإلشارة إلى أن  .4104امنذ عام القلعة امجلس إدارة شركة انضم إلى إلى جانب السيد رغيد شانطي الذي  (EIIC)شركة اممثال عن 

س االستثمار المباشر بشركة ، وقبل ذلك كان رئي4101امنذ عام  اإلامارات الدولية لالستثمارروبرت ويجز يرأس إدارة االستثمار المباشر بشركة 

 ، علًما بأنه يخرج امن جاامعة برينستون األامريكية وهو امحلل امالي امعتمد وامحلل امعتمد لالستثمارات البديلة.أبوظبي لالستثمار

الكيان المالك لحصة اإلدارة التنفيذية حيث يعد % 42.52بنسبة بشركة القلعة األكبر المساهم  (CCP)شركة سيتادل كابيتال بارينرز واستمرت 

امجموعة أبانمي السعودية وكذلك يتضمن كبار امساهمي شركة القلعة امجموعة شركات العليان  (EIIC)و (CCP)بالشركة. وإلى جانب 

% امن أسهم 02ة حوالي يمتلك صناديق استثمار أجنبيبينما المالءة المالية، أصحاب مؤسسات والسعودية باإلضافة إلى امستثمرين امصريين امن ال

 شركة القلعة.

 –نهاية البيان  –

 

ذكية عبر زيارة هذا يمكنكم مطالعة المجموعة الكاملة من البيانات اإلخبارية الصادرة عن شركة القلعة من خالل أجهزة الكمبيوتر والتابلت وكذلك الهواتف ال

 qalaaholdings.com/newsroomالرابط: 

 

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

   www.qalaaholdings.comقطاعات استراييجية يتضمن الطاقة واألسمنت واألغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين. زوروا اموقعنا اإللكتروني:

 

 البيانات المستقبلية )إبراء الذمة(

لقلعة. وقد ينطوي هذا البيان البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال يعد حقائق ياريخية، يم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء وامعتقدات شركة ا

ويجب اإلشارة إلى أن بعض المعلوامات الواردة في  .امعروفة، وغير امؤكدة وعواامل أخرى، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل امفرطعلى امخاطر امعروفة وغير 

"ينبغي"، هذه الوثيقة يشكل "األهداف" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن يحديدها امن خالل استخدام امصطلحات يطلعية امثل "ربما"، "سوف"، "يلتمس"، 

أو  يشرع"، "يقدر"، "ينوي"، "يواصل" أو "يعتقد" أو اما هو امنفي امنها أو غيرها امن المصطلحات المشابهة. وكذلك األحداث الفعلية أو النتائج"يتوقع"، "

لى بعض المخاطر ع األداء الفعلي لشركة القلعة قد يختلف جوهريا عن يلك التي يعكسها امثل هذه األهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة

  والشكوك.

  

 

 
 :للمزيد من المعلومات، رجاء االتصال

 

 غادة حمودة / السيدة 

 والهوية المؤسسيةالتسويق رئيس قطاع 

 (Qalaa Holdings)شركة القلعة 

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ :هايف

 4448-791 22 20+ :فاكس

  0002-662 106 20+ :امحمول

 

Twitter: @qalaaholdings 

http://www.qalaaholdings.com/

