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Investcorp invests in City Super Group, expanding in Asian 

high-end food retail industry 

 
Bahrain, 8 September 2020 – Investcorp announced today that it has entered into a definitive 

agreement alongside China Resources Capital Management Limited (“CR Capital Management” or 

“China Resources”) to acquire a majority ownership position in City Super (BVI) Limited (“City Super 

Group”). The existing shareholders, including Fenix Group and the Lane Crawford Joyce Group 

(“LCJG”), will continue to hold a 35% stake in City Super Group. The transaction is subject to 

People’s Republic of China (“PRC”) merger control approval and is expected to close in the fourth 

quarter of 2020. 

 

After the closing of the transaction, City Super Group’s current management team will continue to 

operate independently under the city’super and LOG-ON brands. The new partnership will enable 

the group to accelerate its expansion plans and to continue to seek to best capitalize on Greater 

China and Asia’s consumption growth and premiumization trends. All shareholders will collaborate 

together with City Super Group’s management team and its staff to implement City Super’s vision.   

 

Hazem Ben-Gacem, Co-CEO of Investcorp commented: “We believe that the Asia food sector 

continues to offer attractive growth opportunities, especially for leading brands like City Super Group, 

which has cultivated a strong, loyal customer base by offering premium, products with a commitment 

to exceptional quality, service and innovation. As one of the most preeminent food retail and lifestyle 

brands in Asia, we believe that City Super Group is well-positioned for growth. We have a long 

history of investing in food brands and supermarket chains globally at Investcorp, and we look 

forward to working with our world-class partners to support City Super Group’s continued expansion.” 

 

Carl Qin, CEO of CR Capital Management, commented: “We have long admired City Super Group’s 

passion to build a premium food and lifestyle retail brand. We highly value City Super Group’s 

unwavering focus on quality and its unparalleled product sourcing network. We are convinced that 



 

China Resources is the ideal partner for City Super Group to fully realize its potential given our 

leading position in China’s food retail market, our local knowledge and our strong and proven 

expertise in growing multinational brands in Greater China and Asia. We are confident that the 

current management team led by Thomas Woo will be able to continue to lead this company to 

greater success. We are delighted to partner with Investcorp, as well as with Fenix Group and LCJG 

through their ongoing shareholding, in the business.” 

 

Thomas Woo, CEO of City Super Group, commented: “Today is one of the most important days in 

our proud 25-year history. We believe our new partners will bring significant resources and expertise, 

and we are committed to building upon City Super Group’s track record and strengths. We trust that 

our new partners will help consolidate our success and accelerate our growth in Greater China and 

the Asia markets, and help us adapt to a rapidly changing marketplace.” 

 

Investcorp Group has established a joint venture with CR Capital, the private investment arm of 

China Resources Group, a Fortune Global 500 enterprise and owner of China's largest supermarket 

chain enterprise group, China Resources Vanguard, and Fung Strategic Holdings Limited, a member 

of the private investment arm of the families of Victor Fung and William Fung.  

 

Investcorp has established experience investing in companies operating in food sectors and 

currently stands as one of the few private equity firms to invest in this sector across the US, Europe 

and the broader Middle East and North Africa region, including Turkey. Some of Investcorp’s recent 

investments in the food sector include: Bindawood Holding, one of Saudi Arabia’s leading 

supermarket and hypermarket groups; Fortune Fish & Gourmet, a leading US specialty distributor 

of seafood and gourmet food products; Tiryaki Agro, the leading trader and supply chain manager 

of Agro commodities in Turkey; and Namet, the leading Turkish producer of fresh cut and packaged 

processed red meat products.  

 

City Super Group was established in 1996, and today city’super is one of the most recognizable 

premium food retailing chains in Hong Kong and Shanghai, known for offering the highest quality 



 

and widest assortment of gourmet food products to its customers from around the world. City Super 

Group also operates the LOG-ON stores, which offer a unique collection of lifestyle products.  

-Ends- 

 

About Investcorp  

Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute return 
strategies, GP stakes and infrastructure. Since our inception in 1982, we have focused on generating 
attractive returns for our clients while creating long-term value in our investee companies and for our 
shareholders as a prudent and responsible investor. 
 
We invest a meaningful portion of our own capital in products we offer to our clients, ensuring that our 
interests are aligned with our stakeholders, including the communities that we operate within, towards driving 
sustainable value creation. We take pride in partnering with our clients to deliver tailored solutions for their 
needs, utilizing a disciplined investment process, employing world-class talent and combining the resources 
of a global institution with an innovative, entrepreneurial approach.  
  
As of June 30, 2020, Investcorp Group had US $32.2 billion in total AUM, including assets managed by third 
party managers, and employed approximately 450 people from 44 nationalities globally across its offices in 
New York, London, GCC, Mumbai and Singapore. For further information, visit www.investcorp.com and 
follow us @Investcorp on LinkedIn, Twitter and Instagram. 

 

Media Contacts: 
 
Investcorp   
Nada Abdulghani      

17515467  973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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إنفستكورب تستثمر في "سيتي سوبر غروب" وتوّسع حضورها في قطاع األغذية  

 الفاخرة في آسيا 

 

اليوم أنها أبرمت اتفاقاً نهائياً مع شركة "تشاينا ريسورسز كابيتال  أعلنت إنفستكورب  -  2020سبتمبر    8البحرين،  

للحصول على حصة األكثرية في "سيتي سوبر )بي في آي( ليمتد" )سيتي  مانجمنت ليمتد" )تشاينا ريسورسز( 

سيواصل المساهمون الحاليون، بمن فيهم "فينيكس غروب" و"الين كراوفورد الصفقة،  وبموجبسوبر غروب(. 

٪ من أسهم "سيتي سوبر غروب". وجدير بالذكر أن الصفقة تخضع لموافقة إدارة 35جويس غروب"، امتالك 

 .2020مراقبة عمليات الدمج في الصين ومن المتوقع إغالقها في الربع األخير من العام 

 

العمل بشكل مستقل تحت  سيتي سوبر غروب" الصفقة، سيواصل فريق اإلدارة الحالي لمجموعة "كمال إبعد 

. وستمكن الشراكة الجديدة المجموعة من تسريع خططها LOG-ONالعالمتين التجاريتين "سيتي سوبر" و 

اإلنفاق لتوجه نحو واالتوسعية ومواصلة السعي لالستفادة بشكل أفضل من نمو االستهالك في الصين الكبرى  

وموظفيها لتنفيذ رؤية "سيتي  سيتي سوبر غروب". وسيتعاون جميع المساهمين مع فريق إدارة "في آسيا المرتفع

 سوبر".

 

، الرئيس التنفيذي المشارك إلنفستكورب: "نعتقد أن قطاع األغذية في آسيا حازم بن قاسمتعليقاً على الصفقة، قال 

يواصل تقديم فرص نمو جذابة، خصوصاً للعالمات التجارية الرائدة مثل "سوبر سيتي غروب"، التي كّونت قاعدة 

باعتبارها وخدمات ابتكارية استثنائية. وعالية جودة ذات عمالء قوية ومخلصة بفضل تقديمها منتجات متميزة 



 

 

واحدة من أبرز العالمات التجارية لبيع المواد الغذائية والمنتجات المالئمة لنمط الحياة في آسيا، نعتقد أن "سوبر 

سيتي غروب" في وضع جيد للنمو. ونحن في إنفستكورب لدينا تاريخ طويل من االستثمار في العالمات التجارية 

، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا ذوي المستوى العالمي لدعم التوسع الغذائية و السوبر ماركت على مستوى العالم

 المستمر لمجموعة سيتي سوبر".

 

"سيتي سوبر غروب"  خبرة تشاينا ريسورسز": "لطالما أُعجبنا ب ، الرئيس التنفيذي لـ"كارل تشينمن جهته، قال 

ا تركيز "سيتي سوبر غروب" اة. ونثّمن عاليً لبناء عالمة تجارية فاخرة لألطعمة والمنتجات المالئمة ألساليب الحي

تشاينا ريسورسز"  "الذي ال يتزعزع على الجودة وشبكة مصادر المنتجات التي ال مثيل لها. ونحن مقتنعون بأن 

هي الشريك المثالي لمجموعة "سيتي سوبر غروب" لتحقيق إمكاناتها بالكامل نظراً لموقعنا الرائد في سوق بيع 

متعددة الوالمثبتة في تنمية العالمات التجارية  الواسعةفي الصين، ومعرفتنا المحلية وخبرتنا  المواد الغذائية

على ثقة بأن فريق اإلدارة الحالي بقيادة توماس وو سيكون قادراً على   كما إنناالجنسيات في الصين الكبرى وآسيا.  

ك مع إنفستكورب، وكذلك مع "فينيكس غروب" االستمرار في قيادة هذه الشركة إلى نجاح أكبر. ويسعدنا أن نتشار

 و"الين كراوفورد جويس غروب"من خالل حصتيهما في ملكية الشركة".

 

 25"سيتي سوبر غروب": "اليوم هو أحد أهم األيام في تاريخنا البالغ ، الرئيس التنفيذي لـتوماس ووقال بدوره 

عاماً. نعتقد أن شركاءنا الجدد سيوفرون موارد وخبرات كبيرة، ونحن ملتزمون بالبناء على سجل سيتي سوبر 

الصين غروب وقوتها. كما إننا على ثقة بأن شركاءنا الجدد سيساهمون في تعزيز نجاحنا وتسريع نمونا في أسواق  

 الكبرى وآسيا، ومساعدتنا على التكيف مع سوق سريع التغير".



 

 

 

مشروعاً مشتركاً مع "تشاينا ريسورسز كابيتال"، وهي الذراع  طلقت تجدر اإلشارة إلى أن إنفستكورب أ

"، وتملك أكبر سلسلة لمتاجر 500االستثمارية لـ"تشاينا ريسورسز غروب" المدرجة في "فورتشن غلوبال 

ركت في الصين، "تشاينا ريسورسز فانغارد"، باإلضافة إلى "فنغ ستراتيجك هولدنغز ليمتد"، العضو في السوبرما

 ذراع االستثمار الخاص لعائلتي فيكتور فنغ ووليام فنغ.

 

شركات  الاكتسبت إنفستكورب خبرة في االستثمار في الشركات العاملة في قطاعات األغذية، وهي حالياً واحدة من  

فريقيا، بما في ألتي تستثمر في هذا القطاع عبر الواليات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال القليلة ا

، إحدى القابضةذلك تركيا. وتتضمن بعض استثمارات إنفستكورب األخيرة في قطاع األغذية ما يلي: بن داود 

العربية السعودية؛ "فورتشن فيش أند غورميه"، مجموعات السوبر ماركت والهايبر ماركت الرائدة في المملكة 

الموزع المتخصص الرائد في الواليات المتحدة للمأكوالت البحرية ومنتجات الطعام الفاخرة؛ "تيرياكي أغرو" 

الشركة التجارية الرائدة التي تتوّلى سلسلة التوريد للسلع الزراعية في تركيا؛ و"ناميت" المنتج التركي الرائد 

 للحوم الحمراء الطازجة المقّطعة والمعلّبة.لمنتجات ا

 

، وهي اليوم واحدة من سالسل بيع األغذية الفاخرة بالتجزئة األكثر 1996"سيتي سوبر غروب" عام  تأسست

شهرة في هونغ كونغ وشنغهاي، وتشتهر بتقديم أعلى مستويات الجودة وأوسع تشكيلة من المنتجات الغذائية الفاخرة 

التي تقدم مجموعة فريدة  LOG-ONر لعمالئها من جميع أنحاء العالم. وتدير "سيتي سوبر غروب" أيضاً متاج

 .من المنتجات المالئمة ألساليب الحياة



 

 

 -انتهى-

 

 

 نبــذة عن إنفستكورب 

حصص في الشراكات   إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة،
، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعمالئها مع خلق قيمة طويلة األجل في الشركات المستثَمر فيها 1982والبنى التحتية. ومنذ تأسيسها عام العامة، 

 والمساهمين لديها، كونها مستثمرًا حكيمًا ومسؤواًل.

عمالئها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات تستثمر إنفستكورب جزءًا كبيرًا من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها ل 
قة مع احتياجاتهم، المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عمالئنا لتقديم حلول متواف

 ات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي.عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذ 

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  32.2، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020 يونيو 30حتى تاريخ 
 سية في مكاتبها في كل من نيويورك، لندن، دول مجلس التعاون الخليجي، مومباي وسنغافورة. جن 44موظفًا من  450مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

   Investcorp@االجتماعي أو متابعتنا على قنوات التواصل   www.investcorp.com للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
 . Instagram  Twitter LinkedInفي كل من 

  

 الرجاء االتصال بـ لالستفسارات اإلعالمية 
 إنفستكورب

 ندى عبدالغني 
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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