السادة إدارة اإلفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

باإلشارة إلى إفصاحنا المؤرخ  ٤سبتمبر  ٨١٠٢بشأن بدء شركة أسيك لألسمنت جولة من المفاوضات مع المجمع الصنناي ألسنمنت الجزائنر
(الشركة القابضة التابعة للحكومة الجزائرية ف قطاع األسمنت ومواد البناء) للتخارج من مصنع زهانة لألسمنت بالجزائر ،وهو المصنع الني
تمتلك أسيك  %٥٣من أسهمه (مرفق صورة).
تعلن شركة القلعة لإلستشارات المالية كود التداول ف البورصة المصرية ) )CCAP.CAين توقيع ميكرة تفاهم بنين الطنرفين المنيكورين ،يقنوم
بموجبها المجمع الصناي ألسمنت الجزائر بشراء اسهم شركة أسيك ف مصنع زهانة .ومن المتوقع إتمام صفقة البيع قبل منتصف يام ٨١٠٢
بعد اإلتفاق يلى القيمة العادلة لألسهم و إتمام إستيفاء بعض الشروط.
يبلغ نصيب شركة القلعة ف ملكية شركة أسيك لألسمنت نحو  %٣٨بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

تامر درويش
مدير يالقات المستثمرين
تحريرً ا ف

 ٧نوفمبر ٨١٠٢
Unofficial English Translation

With reference to our disclosure dated September 4, 2018 regarding ASEC Cement starting a round of negotiations
with the Groupe Industriel Des Ciments d’Algerie (“GICA) to exit Zahana Cement plant in Algeria, which is 35% owned
by ASEC Cement.
Qalaa Holdings (CCAP.CA), announces the signature of a Memorandum of Understanding (MoU) between the
abovementioned two parties under which GICA whould purchase ASEC’s shares in Zahana. The sale is expected to be
completed before mid-2019 after reaching an agreement on the fair market value of the shares and completion of
certain conditions precedent.
Qalaa Holdings owns approximately 52% of ASEC Cement, directly and indirectly.
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السادة إدارة اإلفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد ،،،

تعلن شركة القلعة لإلستشارات المالية( كود التداول في البورصة المصرية ) CCAP.CAعن بدء شركتها التابعة شركة أسيك لألسمنت جولة من
المفاوضات للتخارج من مصنع زهانة لألسمنت بالجزائر ،وهو المصنع الذي تمتلك أسيك  %35من أسهمه .
وتجدر اإل شارة إلى أن شركة أ سيك لأل سمنت قد إ ستثمرت نحو  62مليون دوالر أمريكي في شركة أ سمنت زهانة الواقعة غرب الجزائر على
بعد  40كم تقريبًا من مدينة وهران ،حيث قامت أسيييك برفع كفاءة مصيينع زهانة لينتج نحو  750ألف طن سيينويا وجاري إنشيياء خط إنتاج جديد
بطاقة قدرها  1.6مليون طن سنويا من المتوقع أن يبدأ اإلنتاج في بداية سنة .2020
يبلغ نصيب شركة القلعة في ملكية شركة أسيك لألسمنت نحو  %52بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

تامر درويش
مدير عالقات المستثمرين
تحريرا في  4سبتمبر 2018
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