Qalaa Holdings exits Bonyan and award-winning mall Designopolis as
part of its non-core asset divestment plan, transferring ownership to a
subsidiary of Compass Investment, which aims to gain exposure to
Egypt’s fast-growing commercial real estate market
3 July 2018 — Qalaa Holdings (CCAP.CA on the Egyptian Exchange), an African leader in energy and
infrastructure, and Compass Investment (Compass), a leading value investment firm, jointly announced the
completion of the sale of 100% of Bonyan for Development and Trade (Bonyan), from Qalaa Holdings
subsidiary MENA Home Furnishings to Compass.
Bonyan, a specialty real estate developer operating in Egypt, is the owner of the award-winning Designopolis
mall. Originally developed as a specialty furniture mall, Designopolis is an open-air asset designed by renowned
architectural firm Skidmore, Owings and Merrill built on a 117,000 square meter plot of land located in West
Cairo in the Sheikh Zayed area. Compass will repurpose the approximately 1 km long promenade of some 300
shops into a complete lifestyle destination that includes shopping, dining, office space and entertainment
activities for the entire family.
Commenting on the transaction, Qalaa Holdings Co-Founder and Managing Director Hisham El-Khazindar
said: “The sale of Bonyan falls under our strategy of divesting non-core businesses, allowing us to focus more
resources and management bandwidth on Qalaa Holdings’ energy and infrastructure platforms. Proceeds from
the transaction will be allocated to deleveraging at the holding and subsidiary levels as our company gears up
for commercial start at the Egyptian Refining Company (ERC) and pushes forward growth initiatives at portfolio
companies including TAQA Arabia, Egypt’s largest private sector energy distribution business, Tawazon, a
regional pioneer in the solid waste management industry, and Nile Logistics.”
“Compass has a proven history of unlocking value in unique assets, and we view Egypt’s current economic
trajectory as an opportune moment to increase our exposure to the nation’s fast-growing commercial real estate
market,” said Compass Founder and Chairman Shamel Aboul Fadl. “The asset we are acquiring is an awardwinning development offering significant growth and revenue-generating opportunities given its location in the
heart of Sheikh Zayed. The city’s increasingly affluent and growing community, coupled with the rising demand
for outdoor activities and quality entertainment facilities, make it a unique investment opportunity.”
Net equity proceeds payable to Qalaa Holdings for the sale amounted to EGP 162 million. The losses incurred
as a result of the MENA Home Furnishings exit have been reflected in Qalaa Holdings’ 2017 end of year results.
Furthermore, the deal included the settlement of bank debts, whereby Compass settled bank liabilities and
assumed liabilities to third parties amounting to c. EGP 340 million and acquired the principle of the MENA
Home Furnishings shareholder loan to Bonyan, amounting to c. EGP 272 million, for an undisclosed amount.
Compass typically targets industries that are stable and have potential to generate attractive risk-adjusted
returns. The company seeks to create value primarily through the improvement of business operations and the
strategic expansion of the companies that it invests in by bringing on board talented management and leveraging
their passion and expertise to drive growth.
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Qalaa Holdings held an effective (indirect) 60% ownership stake in Bonyan. The sale of Bonyan falls within its
strategy of divesting non-essential assets and significantly reducing financial risk by deleveraging at the holding
and platform company levels. In the past four years, Qalaa Holdings has made significant strides in streamlining
and reshaping its investments with the conclusion of exits that include El Aguizy, Enjoy, Tanmeyah
Microenterprises, Misr Glass Manufacturing, the United Glass Company, Rashidi El-Mizan, ASEC Minya
Cement, Djelfa Cement, Dice Sports & Casual Wear and ACST (Dina Farms’ retail supermarket chain).
Compass Capital acted as buy-side advisor while TMS Law Firm served as legal counsel for the buyer.
—Ends—
Notes for Editors
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.
Compass Investment (Compass) is a leading value investment firm based in the DIFC. The firm’s multi‐
disciplinary team has a long and successful track record of generating attractive investment returns in its
portfolio companies by following a disciplined investment approach, employing talented management, and
driving lasting value growth for all stakeholders. Compass’ private equity and operations expertise spans
multiple industries and has allowed the firm to successfully execute numerous transactions requiring capital
flexibility, financial restructuring, and operational turnaround.
References to Compass may include the activities of Compass Investment (principle investment), and Compass
Capital for Financial Investments (financial advisory),
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Forward-looking statements:
This communication contains certain forward-looking statements. A forward-looking statement is any
statement that does not relate to historical facts and events, and can be identified by the use of such words and
phrases as “according to estimates”, “aims”, “anticipates”, “assumes”, “believes”, “could”, “estimates”,
“expects”, “forecasts”, “intends”, “is of the opinion”, “may”, “plans”, “potential”, “predicts”, “projects”,
“should”, “to the knowledge of”, “will”, “would” or, in each case their negatives or other similar expressions,
which are intended to identify a statement as forward-looking. This applies, in particular, to statements
containing information on future financial results, plans, or expectations regarding business and management,
future growth or profitability and general economic and regulatory conditions and other matters affecting the
Company.
Forward-looking statements reflect the current views of the Company’s management (“Management”) on
future events, which are based on the assumptions of the Management and involve known and unknown risks,
uncertainties and other factors that may cause the Company’s actual results, performance or achievements to
be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by these
forward-looking statements. The occurrence or non-occurrence of an assumption could cause the Company’s
actual financial condition and results of operations to differ materially from, or fail to meet expectations
expressed or implied by, such forward-looking statements.
The Company’s business is subject to a number of risks and uncertainties that could also cause a forwardlooking statement, estimate or prediction to differ materially from those expressed or implied by the forwardlooking statements contained in this prospectus. The information, opinions and forward-looking statements
contained in this communication speak only as at its date and are subject to change without notice. The
Company does not undertake any obligation to review, update, confirm or to release publicly any revisions to
any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the
content of this communication.
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شررة القلعة الخارج مل شلشررة الن لجتللةا ولالجقلا ج ملقلوجلماللو ررةجيلبولقو لل ل
قلحرجزلللة لقل قزللقلوجللالجنعللقلوةملالإلحوىلقل ررررررة جبلقلاجن الل ررررررة ال ج ل
إنفساو ت ل
قلعجهةملفيل3لو لل ل8102
أعلنت اليوم شركة الللة كةو الووصة الصركة  – )CCAP.CAوهي شكة صائدة في استثصاصات الطاق والوني الكئيسي بصرك
وأفكةليا – وشرركة ةومواس إنفسررتصنت ،وهي شرركة صائدة في نشرراا اتسررتثصاص ،عن إتصام بيع شرركة بنيان للتنصي والتجاصة كبنيان)
الصصلوة بالكامل لشكة  Mena Home Furnishingsالتابة للللة لرالح شكة ةومواس .
تةصل شرركة بنيان في مجال تطوةك الصشرركوعات الةلاصة الصتصرررر ر ةصا تصتلك مشرركود ةياةنووليم مول ،وهو الصكةي التجاصي
الحائي على الةدةد من الجوائي الدولي  .وقد قام بيت الترررررصيم الصةصاصي الشرررر يك  Skidmore, Owings and Merrillبترررررصيم
ةياةنووليم مول الذي ةلع على مسررا  117ألف متك مكبع بصدةن الشرريز ياةد بكا اللاهكة .وس روف تلوم شرركة ةومواس بتحوةل
الصكةي التجاصي الذي ةولغ اوله والي  1ةم وةشرصل ما ةلكا من  033متجك إلى مسا تجاصة متةد ة اتستصدامات تضم مصتلف
األنشررررررطر التي ت ئم نصة الحياة الحدةث  ،ومن بين ا متازك التجيئ والصطاعم والصسررررررا ات ا اصة والصنطل التكفي ي لجصيع أفكا
الةائل .
وفي هذا السياق أوضح هشام الصاينداص الشكةك الصؤسم والةضو الصنتدا لشكة الللة  ،أن عصلي التصاصج من شكة بنيان تأتي في
إااص اسررتكاتيجي شرركة الللة للتصاصج من األةررول بيك األسرراسرري  ،لتركز الشررركخ ل ا الرترا البلة خ ى ت تيف الصواص والطاقات
الوشركة في تنصي اسرتثصاصات ا الكئيسرري في قطاعات الطاق والوني األسراسرري  .ولفت الصاينداص أن رريل عصلي التصاصج سرتثصك عن
خفض الصدةونيات على مسرتو شركة الللة والشكةات التابة  ،وذلك في ضوء اتستةدا ات لودء التشغيل التجاصي بصشكود الشكة
الصرركة للتككةك بالتوايي مع مواةرل خطة النصو بشركة ااق عكبي  ،أةوك شركة تابة لللطاد الصا الصركي في مشكوعات
تويةع الطاق  ،وشكة تواين ،التي تحتل مكان إقليصي صائدة في مجال تدوةك الصصلفات ،وشكة ناةل لوزيستيكم.
ومن زانوه أةد شررامل أبو الفضررل مؤسررم و صئيم مجلم إ اصة شرركة ةومواس ،أن الشرركة لدة ا سررجل نازح في ا سررتحواذ على
مشيكا إلى أن إ اصة ةومواس تك أن التوقيت الحالي مناسب لضز الصيةد من اتستثصاصات في
شكةات وتحليق النصو والتوسةات ب ا،
ً
نظكا لتحسررن األوضرراد اتقترررا ة  .وأضرراف أبو الفضررل أن أةررول الشرركة الصسررتحوذ علي ا تصنح
سرروق الةلاصات التجاصة بصرررك ً
فكةررر ةويكة للنصو بسررروب تررررصيص ا الصصيي والحائي على الةدةد من الجوائي الدولي وموقة ا الفكةد في قلب مدةن الشررريز ياةد التي
تحظى بتكةيو سكاني متصيية ومتنامي  ،إلى زانب نصو الطلب وا قوال على األنشط الصاصزي والصكافق التكفي ي الكاقي .
زدةك بالذةك أن شركة الللة ستحرل على  161مليون زنيه من عصلي الويع الصذةوصة .وقد تم إ صاج الصسائك الناتج عن بيع شكة
 Mena Home Furnishingsعلى اللوائم الصالي لشكة الللة خ ل عام  .1317ع وة على ذلك ،تضصنت شكوا الرفل تسوة
تحصرل التيامرات بليص إزصالي  043مليون زنيه وةشررررررصل ذلك التيامات للونو
مردةونيرات الونو  ،ير قرامرت ةوموراس بتسرررررروةر و ل
واألاكاف األخك  ،با ضررراف إلى اتسرررتحواذ على قك شررركة  Mena Home Furnishingsلشررركة بنيان الوالغ قيصته 171
مليون زنيه ،ولم ةتم ا فراح عن قيص ذلك اتستحواذ.
وةكةي الصن ج اتسررررتثصاصي لشرررركة ةومواس على اتسررررتثصاص في اللطاعات الصسررررتلكة الصتصيية باصتفاد مةدل الةائد على اتسررررتثصاص
ملاصن بصسرتو الصصااك الصحتصل  .ةصا تسرةى الشركة إلى تحليق عائد اسرتثصاص زذاا بالشركةات التي تستثصك ب ا وذلك عوك التوسع
اتستكاتيجي و استلطاا أةفأ الصواهب ا اصة وتةظيم اتستفا ة من خوكات م لتنصي تلك اتستثصاصات.
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وتولغ ملكي شرركة الللة والي  %63من شرركة بنيان بررروصة بيك مواشرركة .وتأتي تلك الرررفل في إااص اسررتكاتيجي شرركة الللة
للتصاصج من األةرول بيك األسراسري ومواةرل خفض الصدةونيات على مسرتو شركة الللة والشكةات التابة  ،عل ًصا بأن الللة عكفت خ ل
األصبع سرررررنوات الصاضررررري على عم وتنصي اتسرررررتثصاصات الكئيسررررري  ،مع التةجيل بصط التصاصج من الصشررررركوعات األخك والتي تم
بصلتضاها بيع ةامل ر الللة من أس م شكةات إنجوي والةجييي ،وشكة تنصي للتصوةل متناهي الرغك ،وشكةتي مرك لرناع
اليزاج ك )MGMوالصتحدة للةووات اليزازي ك ،)UGCوشررركة الكشررريدي الصييان وةذلك شررركةتي أسررريك الصنيا للسرررصنت و زلفا
للسصنت, ،شكة اةم للص بم الجاهية والشكة الةكبي للصدمات والتجاصة كإ اصة سلسل سوبكماصةت مياصد ةنا).
زدةك بالذةك أن شرركة ةومواس ةابيتال ل سررتثصاصات الصالي قد قامت بدوص الصسررتشرراص الصالي لةصلي الويع ،بينصا قامت شرركة TMS
 Law Firmبدوص الصستشاص اللانوني للطكف الصشتكي.
 -نها خ الة ان -

ة جبللةوحة وش ل
شرة القلعة ا كةو الووصةر الصركة  ) CCAP.CAهي شكة صائدة في استثصاصات الطاق والوني األساسي بصرك وأفكةليا ،ي تكةي على
قطراعرات اسررررررتكاتيجير تتضررررررصن الطراقر  ،واألسررررررصنرت ،واألبرذةر  ،والنلرل والردعم اللوزيسررررررتي ،والتةردةن .الصيةد من الصةلومات على الصوقع
ا ليكتكونيqalaaholdings.com :

ً
مكةيا صئيسيًا
شرة ال ج لإنفسراو ت كةومواس) ،شركة قابضر صائدة في أنشرط اتستثصاص وتتصذ من مكةي بي الصالي الةالصي
ل ا .وتحظى الشرركة بفكةق عصل ةضررم الةدةد من التصررررررات و ةتصتع بسررجل ملئ بالنجا ات في تحليق عائد اسررتثصاصي زذاا من
شررررركةات ا التابة  .وقد نجحت شررررركة ةومواس في تنفيذ الةدةد من اتسرررررتثصاصات التي تتطلب توفيك صأس مال مكن و إعا ة ال يكل
الصالي والتشغيلي وذلك بفضل خوكت ا في مجال اتستثصاص في الةدةد من قطاعات السوق الصصتلف .
قد تتضررصن ا شرراصة إلى ةلص ةومواس أنشررط شرركة ةومواس إنفسررتصنت كشرركة اتسررتثصاصاللابضرر ) ،وشرركة ةومواس ةابيتال ل سررتثصاصات الصالي كشرركة
اتستشاصات الصالي وشكة قابض )
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شة القلعة ا

السيدة  /با ة صو ة
هاتفل+20 2 2791-4439 | +20 22 791-4448
ghammouda@qalaaholdings.com

شة ال

ج لإنفساو ت

Gate Village, Building 4, Level 3, Office 17, DIFC
PO Box 113355, Dubai, UAE
Tel: +(971) 440 19239
media@compassinvestmentholding.com

ل

ل

QALAAHOLDINGS.COM

2

قلاصةوحجبلقلاطة لا :ل
ةحتوي هذا الويان على تركةحات تطلةي  ،وهي أة تركةحات ت تترل بوقائع او ا داث تاصةصي  ،وةصكن التةكف علي ا عن اكةق استصدام مثل الةواصات والكلصات اتتي "وفلا
للتلردةكات"" ،ت ردف"" ،مكتلرب"" ،تلردص"" ،تتحصل"" ،تةتلد"" ،قد"" ،التلدةكات"" ،تفتك "" ،توقةات"" ،تةتيم"" ،تك "" ،تصطة"" ،مصكن"" ،متوقع"" ،مشررررررركوعات"،
"ةنوغي"" ،على علم"" ،سرروف" ،او في ةل ال  ،ما ةنفي ا او تةويكات اخك مصاةل التي ت دف الى التةكف عل ى التررركةح باعتواصت تطلةى .هذا ةنطوق ،على وزه الصرررو ،
على الترررررركةحات التي تتضررررررصن مةلومات عن النتائج الصالي الصسررررررتلولي او الصطة أو التوقةات بشررررررأن األعصال التجاصة وا اصة ،والنصو أو الكبحي والظكوف اتقترررررررا ة
والتنظيصي الةام في الصستلول وبيكها من الصسائل التي تؤةك على الشكة .
الترررركةحات التطلةي تةكم وز ات النظك الحالي اصة الشررركة ك"ات اصة") على ا داث مسرررتلولي  ،والتي تلوم على افتكاضرررات ا اصة وتنطوي على مصااك مةكوف وبيك
مةكوفر  ،ومج ولر وبيكهرا من الةوامرل التي قرد تؤةك على ان تكون نتائج الشررررررركة الفةلي أو أ اءها أو إنجايات ا مصتلفا اخت فا ما ةا عن أي نتائج في الصسرررررررتلول ،او عن أ اء
الشررركة أو انجايات ا الواص ة في هذت الترررركةحات التطلةي ةررركا أو ضرررصنا .قد ةتسررروب تحلق أو عدم تحلق هذا اتفتكا في اخت ف الحال الصالي الفةلي للشررركة او نتائج
عصليات ا اخت فا زوهك ةا عن هذت التركةحات التطلةي  ،أو عدم توافق التوقةات سواء ةانت ةكةح او ضصني .
تصضرع أعصال الشكة لةد من الصصااك والشكو التي قد تتسوب في اخت ف التركةح التطلةى او التلدةك أو التنوؤ اخت فا ما ةا عن التركةحات التطلةي الواص ة في هذا الويان
سرواء ةركا او ضرص نا .الصةلومات واآلصاء والتركةحات التطلةي الواص ة في هذا الويان تةوك فلة عن وقت ةدوص هذا الويان وتصضع للتغييك ون إخطاص .وت تتة د الشكة
برأي التيام فيصرا ةصم مكازةر او تحدة او تأةيد أو اتع ن عن أي تةدة ت على أي من الترررررررركةحات التطلةي لتةكم األ داث التي تتم أو الظكوف التي تنشرررررررأ فيصا ةتةلق
بصضصون هذا الويان.
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