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بیان 
صادر من شركة القلعة لالستشارات المالیة 

بشأن ما تداولتھ بعض المواقع اإلخباریة عن صدور أحكام ضد ممثلي شركة القلعة لالستشارات 
المالیة. 

فإن الشركة تود اإلحاطة بأن تلك األحكام ما ھي إال أحكام إبتدائیة غیابیة بشأن نزاع 
تجاري قد صدرت دون علم أو حضور الشركة أو ممثلیھا ، وأنھا ستتخذ كافة اإلجراءات 

القانونیة بشأن تلك األحكام ، وتؤكد الشركة على قیامھا باتخاذ كافة الخطوات القانونیة تجاه ما 
قام بھ السید/ علي بن حسن علي دایخ من إجراءات بشأن ذلك النزاع.  

وتنوه الشركة أن محاوالت التركیز إعالمیاً على إسم شركة القلعة أو رئیس مجلس 
إدارتھا السید الدكتور/ أحمد محمد حسنین ھیكل لن یثنیھا عن إتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة 
التي تحفظ حقوقھا وحقوق مساھمیھا ، كما تؤكد الشركة أن لدیھا المالءة المالیة الكافیة التي 

تمكنھا من تنفیذ ما قد تؤول إلیھ تلك النزاعات. 
 .

—نھایة البیان—	

شـركـة الـقلعة (كـود الـبورصـة املـصريـة CCAP.CA) هـي شـركـة رائـدة فـي اسـتثمارات الـطاقـة والـبنية األسـاسـية بـمصر وأفـريـقيا، حـيث تـركـز 
عـــلى إقـــامـــة املشـــروعـــات املـــسئولـــة ذات املـــردود اإليـــجابـــي املســـتدام عـــلى االقـــتصادات واملـــجتمعات املـــحيطة بـــأعـــمالـــها، وذلـــك فـــي قـــطاعـــات 
اســتراتــيجية تــتضمن الــطاقــة، واألســمنت، واألغــذيــة، والــنقل والــلوجيســتيات، والــتعديــن والــطباعــة والــتغليف. املــزيــد مــن املــعلومــات عــلى املــوقــع 

 qalaaholdings.com	 :اإلليكتروني

البیانات المستقبلیة (إبراء الذمة) 
الـبیانـات الـواردة فـي ھـذه الـوثـیقة، والـتي ال تـعد حـقائـق تـاریـخیة، تـم بـنائـھا عـلى الـتوقـعات الـحالـیة، والـتقدیـرات وآراء ومـعتقدات شـركـة الـقلعة. وقـد یـنطوي ھـذا الـبیان عـلى مـخاطـر 
مـعروفـة وغـیر مـعروفـة، وغـیر مـؤكـدة وعـوامـل أخـرى، وال یـنبغي االعـتماد عـلیھ بـشكل مـفرط. ویـجب اإلشـارة إلـى أن بـعض الـمعلومـات الـواردة فـي ھـذه الـوثـیقة تـشكل "األھـداف" أو 
"الـبیانـات المسـتقبلیة" ویـمكن تحـدیـدھـا مـن خـالل اسـتخدام مـصطلحات تـطلعیة مـثل "ربـما"، "سـوف"، "یـلتمس"، "یـنبغي"، "یـتوقـع"، "یشـرع"، "یـقدر"، "یـنوي"، "یـواصـل" أو 
"یـعتقد" أو مـا ھـو مـنفي مـنھا أو غـیرھـا مـن الـمصطلحات الـمشابـھة. وكـذلـك األحـداث الـفعلیة أو الـنتائـج أو األداء الـفعلي لشـركـة الـقلعة قـد تـختلف جـوھـریـا عـن تـلك الـتي تـعكسھا مـثل 

ھذه األھداف أو البیانات المستقبلیة. ویحتوي أداء شركة القلعة على بعض المخاطر والشكوك.  
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