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Qalaa Holdings to Sell Stake in Microfinance Leader 

Tanmeyah to EFG Hermes 

 

Qalaa Holdings has entered into an agreement to divest its 70% ownership stake in Tanmeyah 

Microenterprise Services, the leading private-sector provider of microfinance solutions in the 

Egyptian market  

 

Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange, formerly Citadel Capital), an African leader 

in energy and infrastructure, announced today that its business unit Finance Unlimited has signed a 

sale and purchase agreement to sell its entire holding in subsidiary Tanmeyah Microenterprise 

Services, Egypt’s leading private-sector provider of microfinance solutions, to EFG Hermes, the 

Arab world’s leading investment bank. 

 

The transaction, which is subject to regulatory approval, customary terms and the satisfaction of 

conditions precedent, values 100% of Tanmeyah at EGP 450 mn. Qalaa Holdings currently has an 

effective ownership of 70% in Tanmeyah. 

 

The divestment of Tanmeyah is inline with Qalaa’s strategy, key elements of which include 

deleveraging at the holding and subsidiary company levels; acquisition of additional stakes in 

selective investments within its existing portfolio; and share buybacks.  

 

“Since our inception more than a decade ago, Qalaa has been about the building of businesses. We 

took an interest in Tanmeyah early on, backed its management team, and played an active role in 

helping the team build it into the private-sector leader in its industry,” said Qalaa Holdings Chairman 

and Founder Ahmed Heikal.   

 

Established in 2009, Tanmeyah provides financial services to Egypt’s large underserved micro- and 

very-small-enterprise tiers. Tanmeyah had EGP 509 million in loans outstanding to 108,000 active 

borrowers at the end of 2015. The company has more than 1,500 employees today at 114 branches 

across Egypt and has served more than 365,000 clients since inception. 

 

Tanmeyah is the latest in a series of divestments for Qalaa that also includes Misr Glass 

Manufacturing (MGM), Rashidi El-Mizan and ASEC Minya. 

 

CI Capital acted as financial advisor to Qalaa Holdings on the transaction. 

 

—Ends— 
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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 Corporate 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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 جةةي  ي فةةالةائةة    «تنم ةة »شةةةم  بب ةةا مي ةةت ا ةة  ي ل توقةةا اتقيق ةة  القلعةة 

 الميل   ه ة  سلمجموع  لى اإال مويت   نيهي ال غة 

 تمويلل متنلاهي الصلغرتقديم حلول وخدمات الفي المتخصصة  «تنمية»شركة من أسهم % 70شركة القلعة توقع اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 

 بالسوق المصريلألفراد والمشروعات الصغيرة 

 

 –وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسلية بمصلر وأفريقيلا  –( CCAP.CAأعلنت اليوم شركة القلعة )كود البورصة المصرية 

إلل  شلركة  التمويلل متنلاهي الصلغر لخلدمات «تنميلة» شلركة ملن أسلهمكاملل حصلتها  أن شركتها التابعة فاينانس أنليميتد قامت بتوقيع اتفاق لبيع

 .المجموعة المالية هيرميس

، علًما بأن شركة القلعلة تمتللب بصلورة  يلر مباشلرة حصلة مليون جنيه 450بمبلغ « تنمية»تفاق القيمة اإلجمالية لحقوق الملكية بشركة ويقدر اال

 .المتطلبات والشروط التنظيميةبعض بعد تلبية  صفقةالومن المقرر أن يتم تنفيذ  .«تنمية»% من أسهم شركة 70

شلركات التابعلة، وايلادة حصل  جميلع الالقلعلة وشلركة تخفليض اللديون علل  مسلتو  التي تتبناهلا القلعلة لستراتيجية االوتأتي الصفقة في إطار 

 استثمارات إضافية مختارة في مجموعة من الشركات التابعة، إل  جانب شراء أسهم خزينة.ضخ مع القلعة في بعض الشركات التابعة الرئيسية، 

 استحوذت عل  اهتمام القلعة فلي مرحللة مبكلرة« تنمية»أن شركة ا السياق أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وفي هذ

شلركة ، ويعكلس ذللب تركيلز القطاع الخاص في مجال التمويلل متنلاهي الصلغرأبرا العبي من لتصبح الدعم الذي قدمناه إلدارة الشركة وبالتالي 

 .في مصر والمنطقة ها قبل أكثر من عشر سنوات عل  إقامة وتطوير المشروعات االستثمارية التي تحظ  بمقومات النمو الجذابةالقلعة منذ نشأت

فلي تمويلل المشلروعات الصلغيرة والمشلروعات متناهيلة الصلغر حيل  اكتسلبت مكانلة رائلدة بالسلوق المصلري منلذ « تنميلة»وتتخص  شركة 

ألف عميل. وقد نجحلت  108في صورة قروض مقدمة لنحو  2015مليون جنيه بنهاية عام  509لقائم للشركة . وبلغ الرصيد ا2009نشأتها عام 

 موظف. 1500فرع في جميع أنحاء الجمهورية وموظفيها البالغ عددهم  114ألف عميل من خالل  365منذ نشأتها في خدمة « تنمية»شركة 

ات القلعلة ملن المشلروعات  يلر الرئيسلية بملا فلي ذللب شلركة مصلر لصلناعة الزجلا  أحلد  إضلافة لسلسللة تخارجل« تنميلة»وتمثل عمليلة بيلع 

 والرشيدي الميزان وأسيب المنيا.

 وقام بنب االستثمار سي آي كابيتال بدور المستشار المالي لشركة القلعة في هذه الصفقة.

 —نهاية البيان—

ذم ة  يمكنكم  طيلع  المجموع  الكي ل   ن الب ينيت اإلخبيري  ال يدر  عن شةم  القلع   ن خال  أج ز  الكمب وتة وال يبلت ومذلك ال واتف ال

 qalaaholdings.com/newsroomعبة زيير  هذا الةابط: 

( هي شركة رائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا، حي  تركز علل  CCAP.CA)كود البورصة المصرية  شةم  القلع 

قطاعلللات اسلللتراتيجية تتطلللمن الطاقلللة، واألسلللمنت، واأل ذيلللة، والنقلللل واللللدعم اللوجيسلللتي، والتعلللدين. المزيلللد ملللن المعلوملللات علللل  الموقلللع 

  qalaaholdings.comاإلليكتروني: 

 

 الب ينيت ال طلع   )إبةاء الذ  (

لقلعلة. وقلد ينطلوي هلذا البيلان علل  مخلاطر البيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تعد حقائق تاريخية، تم بنائها علل  التوقعلات الحاليلة، والتقلديرات وآراء ومعتقلدات شلركة ا

أخر ، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مفرط. ويجب اإلشارة إل  أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشكل "األهداف" أو معروفة و ير معروفة، و ير مؤكدة وعوامل 

اصلل" أو ر"، "ينلوي"، "يو"البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خالل اسلتخدام مصلطلحات تطلعيلة مثلل "ربملا"، "سلوف"، "يللتمس"، "ينبغلي"، "يتوقلع"، "يشلرع"، "يقلد

http://www.citadelcapital.com/
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تختللف جوهريلا علن تللب التلي تعكسلها مثلل "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو  يرها من المصطلحات المشابهة. وكذلب األحدا  الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي لشركة القلعة قد 

  .هذه األهداف أو البيانات المستقبلية. ويحتوي أداء شركة القلعة عل  بعض المخاطر والشكوك

 

 

 

  

 

 

 

 لالس عالم وال واصت

 السيدة /  ادة حمودة 

 رئيس قطاع التسويق واالتصاالت

 (Qalaa Holdingsشركة القلعة )

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ هاتف:

 4448-791 22 20+ فاكس:

  0002-662 106 20+ محمول:

Twitter: @qalaaholdings 


