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Qalaa Holdings Closes Sale of Microfinance Leader 

Tanmeyah to EFG Hermes 

 

Qalaa Holdings finalizes the sale of its 70% ownership stake in Tanmeyah Microenterprise Services, 

a business that it helped grow from an initial concept into an EGP 450 million operation that 

provides the Egyptian market with much–needed microfinance solutions  

 

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

infrastructure, announced today that its business unit Finance Unlimited has finalized the sale of its 

entire holding in subsidiary Tanmeyah Microenterprise Services, Egypt’s leading private-sector 

provider of microfinance solutions, to EFG Hermes in a transaction that values 100% of Tanmeyah 

at EGP 450 mn. Qalaa Holdings held an effective ownership of 70% in Tanmeyah. 

 

“We are extremely proud to have played a role in building a business like Tanmeyah that provides 

much-needed financial solutions to companies and individuals that would otherwise effectively be 

cut off from the financial system,” said Qalaa Holdings Chairman and Founder, Ahmed Heikal. It’s a 

company that continues to have excellent growth potential within the current business environment 

in Egypt and we look forward to seeing Tanmeyah leverage its existing infrastructure and systems to 

grow its nationwide network of branches even further in the years to come,” added 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. 

 

“Qalaa Holdings has always tried to invest in businesses that spur job creation, develop human 

capital and provide products or services that will have a positive impact on the lives of average 

citizens. While Tanmeyah directly addresses those at the base of the pyramid who have no access to 

the banking system, we have also invested in ECARU, a subsidiary of Tawazon, and Qalaa’s energy 

play focusing on refused derived fuel for a variety of industries deemed vital for the Egyptian 

economy.” 

 

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.  
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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— 

 

 

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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ال ائعة  يعم للعا  « تنميعة»بيع  االعح تهع با بةع اة صفقة  تعلن إتمام القلعة

 ال مويح ل ناهم الهغ  إلى الملموعة المالية هي ليس

فني تقنم ش حلنوخ مخنممات التمو نل متنناهي المتخصصنة « تنمينة»% منن سهنهش شنركة 70شركة القلعة تعلن إتمام صفقة بيع كامل حصتها البالغة 

 جنيه مليون 450 بمبلغ شركةحقوق الملكية بالل اإلجمالية القيمة في صفقة تقمر، مذلك لمصريالصغر لألفراد مالمشرمعات الصغيرة بالسوق ا

 

 –مهي شركة رائمة في اهتثمارات الطاقة مالبنية األهاهنية بمصنر مسفر قينا  –( CCAP.CAسعلنت اليوم شركة القلعة )كود البورصة المصر ة 

لخممات التمو ل متنناهي الصنغر إلنل المعموعنة « تنمية»كامل حصتها من سههش شركة صفقة بيع  بإتمامسن شركتها التابعة فا نانس سنليميتم قامت 

 تنشم المنككورة البينع عملينة إلتمنام الشرمط كافة مقامت باهتيفاء المسبقة المطلوبة الرقابية الموافقات، حيث حصلت الشركة علل المالية هيرميس

 .الملكية نقل

مليون جنيه، علًما بأن شركة القلعنة تمتلنك بصنورة  ينر مباشنرة حصنة  450بمبلغ « تنمية»اإلجمالية لحقوق الملكية بشركة م قمر االتفاق القيمة 

   .«تنمية»% من سههش شركة 70

حتنل سصنبحت منن  «تنمينة»عرب سحمنم هيكنل مسهنس مرئنيس معلنس إدارة شنركة القلعنة، عنن اعتنما ع بالعمنل علنل تطنو ر مفي هكا السياق س

 ‹‹تنمينة›› شنركة نمسمضن  هيكنل  .المصنرفي القطنا   شنملهش ال الك ن ماألفراد الصغيرة للمشرمعات تمو لال حلوخ توفيرت الرائمة في الشركا

سجنل  من مالعاملين مالنظش البنية التقنية من االهتفادة تعظيش عللالشركة  تعملمتوقعًا سن  بمصر، الراهن المناخ مهط للنمو هائلة بمقومات تحظل

 التوهع بشبكة فرم  الشركة في جميع سنحاء مربو  العمهور ة.

فني تمو نل المشنرمعات الصنغيرة مالمشنرمعات متناهينة الصنغر حينث اكتسنبت مكاننة رائنمة بالسنوق المصنري مننك « تنمينة»متتخصص شركة 

سلف عميل. مقم نعحنت  108مقممة لنحو في صورة قرمض  2015مليون جنيه بنها ة عام  509. مبلغ الرصيم القائش للشركة 2009نشأتها عام 

 موظف. 1500فر  في جميع سنحاء العمهور ة مموظفيها البالغ عمدهش  114سلف عميل من خالخ  365منك نشأتها في خممة « تنمية»شركة 

 المحلني المعتمنع تمم نم فني متسناهش العم نمة العمنل فرص تخلق التي بالمشرمعات االهتثمار علل الحرص دائمة القلعةمسضاف هيكل سن شركة 

 معتمعينة شنر حة تخنمم التني «تنمينة» شنركةالقلعنة فني  ، مهو ما  عكسنه اهنتثمارالمواطنين حياة علل اإل عابي التأثير ذات مالخممات بالمنتعات

 معموعنة شنركات إحنمم - «إ كنارم»شنركة ناك س ًضا سمثلنة سخنرم منن بينهنا مه، المصرفي القطا  من المالئمة بالتغطية تحظل ال ملكنها هائلة

القطاعنات الحيو نة منن المخلفنات لخممنة معموعنة منن  المستخلص ل إنتاج الوقود البمالتي تعمل علل  – الطاقة قطا  في للقلعة التابعة «توا ن»

 باالقتصاد المصري.

 حصنص م  نادة التابعنة، الشنركات مجمينع القلعنة شنركة مسنتوم علنل النم ون لتخفني  القلعنة تتبناهنا التي االهتراتيعية إطار في الصفقة متأتي

 .خم نة سههش شراء جانب إلل التابعة، الشركات من معموعة في مختارة إضافية اهتثمارات ضخ مع الرئيسية، التابعة الشركات بع  في القلعة

 المجناج لصنناعة مصنر شنركة ذلنك فني بمنا الرئيسنية  ينر المشنرمعات منن القلعنة تخارجنات لسلسنلة إضنافة سحنم  «تنمينة» بينع عملينة متمثل

 .المنيا مسهيك الميمان مالرشيمي

 .الصفقة هكع في القلعة لشركة المالي المستشار بممر كابيتاخ آي هي االهتثمار بنك مقام

 

 —نها ة البيان—

واذلك البواتف الذايعة  يمكنكم لطالعة الملموعة الكاللة لن البيانات اإلخبارية الهادر  عن ش اة القلعة لن خال  أجبز  الكمبيوت  وال ابلت

 qalaaholdings.com/newsroomعب  زيار  هذا ال ابط: 
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( هي شركة رائمة في اهتثمارات الطاقة مالبنية األهاهية بمصر مسفر قيا، حيث تركنم علنل CCAP.CA)كود البورصة المصر ة  ش اة القلعة

ش اللوجيسنننتي، مالتعنننم ن. المم نننم منننن المعلومنننات علنننل الموقنننع قطاعنننات اهنننتراتيعية تتضنننمن الطاقنننة، ماألهنننمنت، ماأل ك نننة، مالنقنننل مالنننمع

  qalaaholdings.comاإلليكترمني: 

 

 البيانات ال طلعية )إب اء الذلة(

، مالتقنم رات مآراء ممعتقنمات شنركة القلعنة. مقنم  نطنوي هنكا البينان علنل مخناطر البيانات الواردة في هكع الوثيقة، مالتي ال تعم حقائق تار خية، تش بنائها علنل التوقعنات الحالينة

كع الوثيقة تشكل "األهماف" سم معرمفة م ير معرمفة، م ير مسكمة معوامل سخرم، مال  نبغي االعتماد عليه بشكل مفرط. م عب اإلشارة إلل سن بع  المعلومات الواردة في ه

م مها من خالخ اهنتخمام مصنطلحات تطلعينة مثنل "ربمنا"، "هنوف"، " لنتمس"، " نبغني"، " توقنع"، " شنر "، " قنمر"، " ننوي"، " واصنل" سم "البيانات المستقبلية" م مكن تح

عنن تلنك التني تعكسنها مثنل تختلنف جوهر نا " عتقم" سم ما هو منفي منها سم  يرها من المصطلحات المشابهة. مككلك األحما  الفعلية سم النتائج سم األداء الفعلي لشركة القلعة قم 

  .هكع األهماف سم البيانات المستقبلية. م حتوي سداء شركة القلعة علل بع  المخاطر مالشكوك

 

 

 

  

 

 

 

 لالس عالم وال واصح

 السيمة /  ادة حمودة 

 رئيس قطا  التسو ق ماالتصاالت

 (Qalaa Holdingsشركة القلعة )

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ هاتف:

 4448-791 22 20+ فاكس:

  0002-662 106 20+ محموخ:

Twitter: @qalaaholdings 

http://www.citadelcapital.com/

