بيان
توضيحي
ﺑﯿﺎن
ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﺗﺪاوﻟﺘﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﻋﻦ ﺻﺪور أﺣﻜﺎم ﺿﺪ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮد اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎ ھﻲ إﻻ أﺣﻜﺎم إﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻏﯿﺎﺑﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﻧﺰاع
ﺗﺠﺎري ﻗﺪ ﺻﺪرت دون ﻋﻠﻢ أو ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﻤﺜﻠﯿﮭﺎ  ،وأﻧﮭﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم  ،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 ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ إﻋﻼﻣﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ إﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ أو رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارﺗﮭﺎ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر /أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﯿﻦ ھﯿﻜﻞ ﻟﻦ ﯾﺜﻨﯿﮭﺎ ﻋﻦ إﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ وﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺆول إﻟﯿﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.
.
—ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎن—
شـركـة الـقلعة )كـود الـبورصـة املـصريـة  (CCAP.CAهـي شـركـة رائـدة فـي اسـتثمارات الـطاقـة والـبنية األسـاسـية بـمصر وأفـريـقيا ،حـيث تـركـز
ع ــلى إق ــام ــة املش ــروع ــات امل ــسئول ــة ذات امل ــردود اإلي ــجاب ــي املس ــتدام ع ــلى االق ــتصادات وامل ــجتمعات امل ــحيطة ب ــأع ــمال ــها ،وذل ــك ف ــي ق ــطاع ــات
اســتراتــيجية تــتضمن الــطاقــة ،واألســمنت ،واألغــذيــة ،والــنقل والــلوجيســتيات ،والــتعديــن والــطباعــة والــتغليف .املــزيــد مــن املــعلومــات عــلى املــوقــع
اإلليكترونيqalaaholdings.com :
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ )إﺑﺮاء اﻟﺬﻣﺔ(
اﻟـﺒﯿﺎﻧـﺎت اﻟـﻮاردة ﻓـﻲ ھـﺬه اﻟـﻮﺛـﯿﻘﺔ ،واﻟـﺘﻲ ﻻ 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 ،وﻻ ﯾـﻨﺒﻐﻲ اﻻﻋـﺘﻤﺎد ﻋـﻠﯿﮫ ﺑـﺸﻜﻞ ﻣـﻔﺮط .وﯾـﺠﺐ اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ أن ﺑـﻌﺾ اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟـﻮاردة ﻓـﻲ ھـﺬه اﻟـﻮﺛـﯿﻘﺔ ﺗـﺸﻜﻞ "اﻷھـﺪاف" أو
"اﻟـﺒﯿﺎﻧـﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﯿﺔ" وﯾـﻤﻜﻦ ﺗﺤـﺪﯾـﺪھـﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل 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 اﻷﺣـﺪاث اﻟـﻔﻌﻠﯿﺔ أو اﻟـﻨﺘﺎﺋـﺞ أو اﻷداء اﻟـﻔﻌﻠﻲ ﻟﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﻘﻠﻌﺔ ﻗـﺪ ﺗـﺨﺘﻠﻒ ﺟـﻮھـﺮﯾـﺎ ﻋـﻦ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻌﻜﺴﮭﺎ ﻣـﺜﻞ
ھﺬه اﻷھﺪاف أو اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .وﯾﺤﺘﻮي أداء ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺸﻜﻮك.
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