
 

 

 التنفيذيةأعضاء مجلس إدارة كابيتر يعلنوا عن عزل مؤسسي الشركة من مناصبهم 

 

كابيتر:  2022سبتمبر    9  -القاهرة، مصر   لشركة  القابضة  الشركة  إدارة  مجلس  التجارة    -  أعلن  مجال  في  الرائدة  المصرية  الشركة 
سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي   6أنه اعتباًرا من    -االلكترونية المتخصصة في خدمة التجار  

 . بقرار يسري مفعوله فوراً  للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات

وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بالتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة خالل األسبوع  محمود   وفاءعقب عدم يأتي هذا اإلجراء 
إلتمام  األسبوع الماضي  لمقر الشركة  المتكررة  تهم  ازيار  خالل   والمستثمرين  أمام ممثلي مجلس اإلدارة والمساهمين  الحضور الماضي وعدم  

 ج محتملة للشركة مع كيان آخر. إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دم

وأعلن مجلس اإلدارة عن تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة وذلك حتى  

الموظفين والموردين    بين، وتهدئة المخاوف  والمستثمرين  لالجتماع مع مجلس اإلدارة والمساهمينوشخصيًا  محمود وأحمد نوح فعليًا    حضور 

بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له االندماج مع الشركة، والذي  ،  والدائنين وأصحاب المصلحة

 اليزال يبدي اهتماًما بأصول كابيتر. 

  

CAPITER BOARD REMOVES CEO AND COO FROM MANAGEMENT OF COMPANY 

Cairo, Egypt, 9 September 2022— On 6 September 2022, the board of directors of the parent holding 

company of Capiter Egypt LLC, a Cairo-based B2B e-commerce startup, approved a motion to remove 

Mahmoud and Ahmed Nouh from their positions as CEO and COO, effective immediately. 

 

This action follows the Co-Founders’ inability to fulfill their fiduciary duties over the past week and not 

reporting to representatives of the Board and shareholders during on-site in-person due diligence 

meetings for a potential merger. 

 

The Board has since asked Majid El Ghazouli, Capiter’s CFO, to act as interim CEO until the Nouh 

brothers return and allay the concerns of employees, suppliers, creditors and stakeholders. In the 

meantime, remaining leadership works to operate the business and continue conversations with 

potential acquirers, who remain interested in the Capiter asset. 


