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Qalaa Holdings Considers Sale of Dina Farms and Rashidi El-

Mizan 

  
Aggressive move contemplates a potential exit of remaining key food businesses to accelerate group 

deleveraging and de-risking; would permit the refocusing of bandwidth and resources on energy, 

cement and other core businesses. 

 

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

infrastructure and industry, announced today that it has mandated EFG Hermes Investment Banking to advise 

on the possibility of full divestiture of Qalaa’s remaining key food businesses: leading confectioner Rashidi 

El-Mizan, a storied brand that is Egypt’s market leader in halawa and tahini products; and Dina Farms, the 

largest private-sector dairy farm in Egypt and Africa and the top fresh packaged milk producer in the country. 

The news comes following a disclosure issued to the Egyptian Exchange yesterday noting that Qalaa expects 

to generate c. US$ 300 million in proceeds from exits in the medium term.  

The packaged foods industry in Egypt has recently seen an uptick in M&A activity. “In this context, we have 

been approached by more than one party interested in potential transactions regarding our key investments in 

the agrifoods sector; we have a clear duty to shareholders to fully explore our options in this respect,” said 

Qalaa Holdings Chairman and Founder Ahmed Heikal. 

Explained Qalaa Co-Founder and Managing Director Hisham El-Khazindar: “Any divestiture would achieve 

the twin aim of significantly accelerating the deleveraging of Qalaa, while simultaneously funding growth 

opportunities in core subsidiaries generally, and in nationally significant energy projects specifically, 

including fuels bunkering and storage project Mashreq in the Suez Canal and large-scale power generation 

projects by TAQA Arabia.” 

Concluded Heikal: “This will hasten our return to profitability, which we would now anticipate in 2015 as 

opposed to next year as we had originally envisioned.” 

 

—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. 
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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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 شركة القلعة تدرس بيع مزارع دينا والرشيدي الميزان
الش ركة  ض  ي  نيخف توتي رة ي رةة لف ي خط  ة د ا ة  قط ا  اغذيي ةبالاتبقي ة االس تماارا  الرييي ية التخ ار  م   إمكاني ة درس ت القلعة شركة 

 للشركة اغخرىالطاقة واغسانت والقطاةا  الريييية  مشروةا ى لةالا ار  الاتاحة تركيز زيا ة ، مع وتحجيم الاخاطر

 

 رايدة في استماارا  الصناةة والبنية اغساس ية باص ر وأفريقي اشركة  وهي – (CCAP.CA)ك   الب رصة الاصرية  ةأةلنت الي م شركة القلع

 االتخ ار  كلي  إمكاني ة بدراس ة  (EFG Hermes Investment Banking)ة  تكليف الاجا ةة الاالية هيرميس للترويج وتغطي ة االكتت ا   –

بة العالم ة التجاري ة اغكم ر رواد  ا ف ي ص ناةة الح الوة ش ا  ش ركة الرش يدي الاي زان ص احي تلت وافي قطا  اغذيي ة، التابعة ستماارا  االم  

 في مصر.الابيتر والطحينة باصر، ومزار   ينا التي تعد أكبر مزار  اغلبان التابعة للقطا  الخاص في مصر وأفريقيا وأكبر منتج للحليب 

 .ةلى الادى الات سطم  ةاليا  التخار  تقريب ا والر ملي ن   300ب رصة إنها تيعى لجاع الفي بيان إلى الااضي القلعة ي م االثني   وأفصحت

اغخي رة، وه   م ا ةل ي ةلي د أحا د  اآلون ة خ الل مص ر في الاعبأة اغذيية مجال في واالستح اذ الدمج باشهد الانافية احتدام إلى اإلشارة تجدر

ا إلى   الش ركة وأن اغذيي ة باس تماارا  القلع ة ف ي قط ا  االهتا ام أب د  ده ة م   أكمر أنهيك  مؤسس ورييس مجلس إ ارة شركة القلعة، مشير 

 .الشأن هيا في الاتاحة الخيارا  دايع بدراسة الاياهاي  ملتزمة تجاه

ي ريع وتي رة تالتي تُقدم ةليها الش ركة ته دإ إل ى التخار  ةاليا  الشريك الاؤسس والعض  الانتد  لشركة القلعة، أن وأوضح هشام الخازندار 

تخفيض  ي  ن القلع ة ب الت ازي م ع تا ي   ف رص النا   باالس تماارا  الرييي ية، وتحدي د ا مش روةا  قط ا  الطاق ة ذا  اغبع ا  ال طني ة، ومنه ا 

  مشرو  شركة مشرق لتخزي  وتداول الانتجا  البترولية في قناة الي يس ومشروةا  ت ليد الطاقة الكهربايية تحت مظلة شركة طاقة ةربية.

  .العام الاقب بدال  م   2015ةام الل خ لربحيةا حيز شركة القلعة إلىتمار ة  التعجي  بع  ة م  الات قع أن هيك  أن هيه الايتجدا   واختتم

 

 –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: 

 

ا ةلى ( هي شركة رايدة في اسCCAP.CA)الاقيدة في الب رصة الاصرية تحت ك    شركة القلعة تماارا  الصناةة والبنية اغساسية باصر وأفريقيا، تركيز 

 قطاةا  استراتيجية تتضا  الطاقة واغسانت واإلنشاءا  واغذيية والنق  والدةم الل دييتي والتعدي . زوروا م قعنا اإللكتروني:

www.qalaaholdings.com 
 
 

 المستقبلية )إبراء الذمة( البيانات

لقلعة. وقد ينط ي هيا البيان البيانا  ال ار ة في هيه ال ثيقة، والتي ال تعد حقايي تاريخية، تم بنايها ةلى الت قعا  الحالية، والتقديرا  وآراء ومعتقدا  شركة ا

ويجب اإلشارة إلى أن بعض الاعل ما  ال ار ة في  .ةلى مخاطر معروفة وذير معروفة، وذير مؤكدة وة ام  أخرى، وال ينبغي االةتاا  ةليد بشك  مفرط

"ينبغي"، هيه ال ثيقة تشك  "اغهداإ" أو "البيانا  الايتقبلية" وياك  تحديدها م  خالل استخدام مصطلحا  تطلعية مم  "رباا"، "س إ"، "يلتاس"، 

رها م  الاصطلحا  الاشابهة. وكيلك اغحداث الفعلية أو النتايج أو "يت قع"، "يشر "، "يقدر"، "ين ي"، "ي اص " أو "يعتقد" أو ما ه  منفي منها أو ذي

ةلى بعض الاخاطر  اغ اء الفعلي لشركة القلعة قد تختلف د هريا ة  تلك التي تعكيها مم  هيه اغهداإ أو البيانا  الايتقبلية. ويحت ي أ اء شركة القلعة

 والشك ك.

 

 

 للمزيد من المعلومات، رجاء االتصال:

 

 الييدة / ذا ة حا  ة 

 رييس قطا  التي يي واالتصاال 

 (Qalaa Holdingsشركة القلعة )

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ هاتف:

http://www.qalaaholdings.com/
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