
 

 

عوائد لمستثمريه خالل الربع األول من  مليون دوالر 700أكثر من يحقق إنفستكورب 
2017 

 
أعلن "إنفستكورب"، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في  :2016سبتمبر  27 البحرين،

مليون دوالر على المستثمرين خالل الربع  700االستثمارات البديلة، اليوم عن توزيعات استثمارية تتجاوز قيمتها 
. وتأتي هذه التوزيعات بعد سلسلة من التخارجات الناجحة التي نفذها النبك خالل 2017األول من السنة المالية 

  .2016يونيو  30الربع المذكور والسنة المالية المنتهية في 

 

"يواصل  وفي هذه المناسبة، قال محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لـ "إنفستكورب":
فيها. وتحديداً، سجل عمل التي تشهدها األسواق التي ن إنفستكورب تحقيق أداء استثنائي رغم التحديات المستمرة

ذًا عدد من التخارجات الناجحة التي مكنتنا من البنك نشاطًا غير مسبوق خالل األشهر القليلة الماضية منف
تعزيز مركزنا المالي والوفاء بوعودنا للمساهمين والمستثمرين. كما انعكس أداؤنا القوي في الزيادة الكبيرة في 

  ."توزيعات األرباح على األسهم العادية والتي أقرها المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم

 

بنتائج قوية، فإننا سنواصل تركيزنا على  2017ع العارضي قائالً: "بينما نختم الربع األول من السنة المالية وتاب
تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو بدعٍم من مساهمينا وشركائنا االستراتيجيين. ونتطلع قدمًا إلى مواصلة نجاحنا 

وية التي نتمتع بها كمؤسسة بحرينية ملتزمة بالتفوق وتحقيق خالل السنة المالية الجديدة مرتكزين على األسس الق
  ."أفضل النتائج

 

وكان "إنفستكورب" قد نفذ مؤخرًا عدة تخارجات ناجحة بما في ذلك بيع كل من شركة تصنيع البطاطس 
وهرات "، والطرح األول العام ألسهم شركة الزوردي للمج CSIdentity "، وشركة "Tyrrells والوجبات الخفيفة "



 

"، المزّرد الرائد في قطاع المنتجات الترويجية، Polyconceptفي السوق المالية السعودية "تداول"، وبيع شركة " 
في  Sophosباإلضافة إلى الطرح األولي العام ألسهم مزّود برامج وتطبيقات الحماية واألمان عبر اإلنترنت 

 ضمن القطاع العقاري. بورصة لندن، إلى جانب عدد من صفقات التخارج األخرى

 

 -انتهى-

 
 إنفستكورب عن ُنبــذة
 من يعمل وهو منتجاتها. بمختلف وا دارتها البديلة االستثمارات توفير في المتخصصة المؤسسات طليعة في إنفستكورب بنك يعتبر
 في أسهمه في التداول ويتم وأبوظبي. والدوحة السعودية العربية والمملكة ولندن ونيويورك البحرين مملكة من كل في له مكاتب
 في االستثمار هي: رئيسية استثمار وجهات ثالث على إنفستكورب نشاط ويتوزع (.INVCORP) الرمز تحت البحرين بورصة

 صناديق في الستثماروا األمريكية، المتحدة الواليات في العقارات في واالستثمار والخليج، وأوروبا المتحدة الواليات في الشركات
 بليون 10,8 اإلجمالية قيمتها تبلغ مدارة استثمارية أصوالً  إنفستكورب أدار ،2016 يونيو 30 تاريخ وحتى العالم. حول التحوط
 يحصل حيث التقديرية غير االستشارات لنموذج خاضعة وأصوالً  مستقلين مديرين قبل من مدارة أصوالً  ذلك في بما أميركي، دوالر
 المالية بياناتنا أحدث ذلك في بما المعلومات من المزيد على للحصول المدارة. األصول أساس على محتسبة رسوم على وربإنفستك

 .www.investcorp.com اإللكتروني: موقعنا زيارة يرجى اإلدارة، تحت أصولنا توضح والتي الدورية،
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