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 السادة إدارة اإلفصاح

 البورصة المصرية

 تحية طيبة وبعد ،،،

وهي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية األساسية  –( CCAP.CAشركة القلعة )كود التداول في البورصة المصرية  تود 

بشأن إعتزامها التخارج من شركات تابعة وتعلن أن  27/4/2015و  17/2/2015أن تؤكد إفصاحاتها المؤرخة  –بمصر وأفريقيا 

 :عمليات التخارج تسير طبقا للجدول الزمني المقرر مع بنوك اإلستثمار القائمة بالترويج وقد بلغت المراحل التالية

 القلعة  فاوضوتتوإختيار أفضل العروض المقدمة م إستكمال الفحص النافي للجهالة : ت شركة مصر لصناعة الزجاج
 .الشهر الحالينهائية خالل شراء  لتوصل إلتفاقيةل

  من قبل عدة الفحص النافي للجهالة  تم إستكمالي :أللبان(والشركة اإلستثمارية لمنتجات ا مزارع ديناجذور )شركة
  .أسابيع اربعة قي عروض الشراء النهائية خاللتلتتوقع القلعة ومشترين محتملين 

 وتتوقع القلعة تلقي عروض من قبل عدة مشترين محتملين  الفحص النافي للجهالة تم إستكمال :شركة الرشيدي الميزان
 . الشهر الجاريالشراء النهائية خالل 

 عدد  الحصول على أبدت عدة أطراف إهتمامها بالشراء وتتوقع القلعة خدمات المشروعات متناهية الصغر:شركة تنمية ل
بدء الفحص النافي ب السماح لقائمة مختارة من المشترين المحتملين من عروض الشراء المبدئية خالل الشهر الجاري يليها

 .خالل شهر أكتوبرللجهالة 

 وتتوقع القلعة التوصل إلتفاقية الشراء  دخلت المفاوضات الجادة حول بيعها مرحلة متقدمة :شركة دجلفا لألسمنت بالجزائر
 . النهائية قبل نهاية العام الحالي

 تدور مفاوضات مع شركائنا الجزائريين في الشركة لإلستحواذ على حصة القلعة.شركة زهانة لألسمنت بالجزائر : 

  جاري تسجيل األرض ودراسة أفضل سبل اإلستفادة المادية منها. النهريأرض ميناء التبين التابعة لشركة النقل : 

  جاري الفحص النافي للجهالة :"إنجويالنيل للصناعات الغذائية "شركة. 

  الفحص النافي للجهالة. جاري :"المصريينأكتوبرللصناعات الغذائية " مصرشركة 

 في حينه.بشأن أي من تلك التخارجات  سوف تعلن القلعة عن أي إتفاق يتم توقيعهو

 ،ومديونيات شركاتها التابعة ديونهاملموس ل تخفيضتحقيق إلى حال إتمامها  تقوم بها شركة القلعةعمليات التخارج التي  تهدف

ارها في إذا توافرت الظروف المواتية لذلك، حيث تعتقد إدارة الشركة أن العائد على إستثمشراء أسهم خزينة  إمكانية إتاحةو

 ةإضافي ىخرأ اتلجأ القلعة لتخارجآخر. وقد ت يتفوق على العائد المحتمل من أي إستثمارللسهم أسهم الخزينة بالسعر الحالي 

 .ودراسة شراء المزيد من أسهم الخزينة إذا إستمرت الظروف الحالية 

 ،، واإلحاطة بالعلم التفضل فبرجاء
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