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Independent Financial Advisor Reports: Qalaa Holdings Fair Value is 

EGP 6.34 Per Share  

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

infrastructure, announced today the completion by RSM Egypt, the Independent Financial Advisor 

(IFA), of the Fair Value report requested by Egypt’s Financial Regulatory Authority (FRA), valuing 

Qalaa Holdings’ equity at EGP 6.34 per share. 

On April 24th 2018, the FRA had requested that Qalaa Holdings appoint an IFA to produce a Fair 

Value report of its shares. On Wednesday July 11th 2018, the selected IFA, RSM Egypt, submitted 

their report to the FRA. Following receipt of questions and comments by the FRA on Monday July 

16th  2018, RSM Egypt submitted on Thursday July 19th  their adjusted report incorporating the FRA’s 

feedback, valuing Qalaa Holdings’ equity at EGP 6.34 per share. 

As per FRA regulations, the independent financial advisor’s summary report is posted on EGX screens 

and on Qalaa Holdings’ website. The executive summary of the report is enclosed. To access the full 

summary report, please visit our website on: http://qalaaholdings.com/ 

—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 

Chief Marketing & Sustainability Officer 

Qalaa Holdings 

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

Tel: +20 2 2791-4439  

Fax: +20 22 791-4448 

Mobile: +20 106 662-0002 

Twitter: @qalaaholdings 

http://qalaaholdings.com/
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 القيمة العادلة لسهم القلعة 34.6 التقرير النهائي للمستشار المالي المستقل:
 

 عن – الطاقة والبنية األساسيةوهي شركة رائدة في استثمارات  –( CCAP.CAأعلنت اليوم شركة القلعة )كود البورصة المصرية 

من إعداد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة  "آر أس أم مصر لالستشارات المالية عن األوراق المالية"المستشار المالي المستقل  نتهاءا

  جنيها للسهم.  6.34وقد خلصت الدراسة أن القيمة العادلة لسهم شركة القلعة هي القلعة لالستشارات المالية 
 

، قامت شررركة القلعة لالسررتشررارات المالية  .م.م. بتعيين شررركة 2018بريل أ 24فبناء علي طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 

آر أس أم مصررر لالسررتشررارات المالية عن األوراق المالية كمسررتشررار مالي مسررتقل لدراسررة القيمة العادلة لسررعر سررهم الشررركة. وقامت 

. وبعد رلقي أسررتاسررارات ومال  ات 2018يوليو  11سررليم رقريرها الي الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ شررركة آر أس أم مصررر بت

 19 بتاريخلي الهيئة العامة للرقابة إ، قامت شركة آر أس أم مصر بتسليم رقريرها المعدل 2018يوليو  16الهيئة علي التقرير بتاريخ 

 .جنيها للسهم 6.34وقد خلصت الدراسة أن القيمة العادلة لسهم شركة القلعة هي  2018يوليو 

 

شركة  علي موقعكما رم نشره كتروني، اإل طبقاً لقواعد البورصة المصرية رم نشر ملخص الدراسة علي شاشات البورصة وموقعها

 ومرفق طيه الملخص التنايذي للتقرير. /http://qalaaholdings.comااللكتروني القلعة 

 

 –نهاية البيان  –

 

( هي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية األساسية بمصر وأفريقيا،  يث رركز على CCAP.CA)كود البورصة المصرية  شركة القلعة

عدين. المزيد من المعلومات على الموقع  لدعم اللوجيسررررررتي، والت قل وا قة، واألسررررررمنت، واألمذية، والن طا قطاعات اسررررررتراريضية رتطررررررمن ال

  qalaaholdings.comاإلليكتروني: 

 

 البيانات التطلعية )إبراء الذمة(

خاطر لقلعة. وقد ينطوي هذا البيان على مالبيانات الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال رعد  قائق راريخية، رم بنائها على التوقعات الحالية، والتقديرات وآراء ومعتقدات شرررررررركة ا

أخرى، وال ينبغي االعتماد عليه بشكل مارط. ويضب اإلشارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة رشكل "األهداف" أو معروفة ومير معروفة، ومير مؤكدة وعوامل 

صرررل" أو ار"، "ينوي"، "يو"البيانات المسرررتقبلية" ويمكن رحديدها من خالل اسرررتخدام مصرررطلحات رطلعية مثل "ربما"، "سررروف"، "يلتم "، "ينبغي"، "يتوقع"، "يشرررر "، "يقد

ل رختلف جوهريا عن رلا التي رعكسرررها مث"يعتقد" أو ما هو مناي منها أو ميرها من المصرررطلحات المشرررابهة. وكذلا األ دال الاعلية أو النتائأل أو األداء الاعلي لشرررركة القلعة قد 

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

 
 لالستعالم والتواصل:

 مادة  مودة / السيدة 

 االستدامةالتسويق ورئي  قطا  

 (Qalaa Holdings)شركة القلعة 

 

ghammouda@qalaaholdings.com 

  4439-2791 2 20+ :هارف

 4448-791 22 20+ :فاك 

  0002-662 106 20+ :محمول

 qalaaholdings@رويتر: 

geo:0,0?q=18%20يوليو%202018%20والذي%20توصل%20لقيمة%20عادلة%20لسعر
geo:0,0?q=18%20يوليو%202018%20والذي%20توصل%20لقيمة%20عادلة%20لسعر
http://qalaaholdings.com/
http://www.citadelcapital.com/

