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Investcorp Acquires Five Suburban Multifamily Properties 

for Approximately US $330 Million 

 
Enhances US multifamily presence with addition of 96% occupied portfolio, comprising 1,854 units 

in key suburban markets 

 

Bahrain, 27 January 2021 – Investcorp today announced that it has acquired a portfolio of five, 

96% occupied multifamily residential properties comprising 1,854 units across three key US 

suburban markets for approximately US $330 million. 

 

This latest acquisition expands Investcorp’s robust footprint in US multifamily real estate, where it 

has been one of the most active international buyers and sellers, including having recently sold more 

than $1 billion in US multifamily real estate assets.  

 

In 2014, Investcorp narrowed its strategic focus to target what it believes to be the most resilient 

sectors of real estate, multifamily and industrial, which currently represent 90% of the Firm’s US real 

estate portfolio. Following this transaction, Investcorp’s US multifamily real estate portfolio comprises 

more than 14,000 units across approximately 40 properties.  

 

“We are excited to further enhance our significant multifamily real estate footprint in the US with 

these stable, highly-occupied properties in key suburban areas,” said Khulood Ebrahim, Real Estate 

Product Specialist at Investcorp. “Our latest acquisitions are consistent with our defined investment 

approach and build upon our long history of investing in US multifamily real estate.” 

 

The five Class B, garden-style “for rent” apartment properties Investcorp acquired are located in 

suburban residential areas of Atlanta, Georgia; Baltimore, Maryland; and Jacksonville, Florida. The 

properties feature a variety of amenities, including swimming pools, fitness centers, clubhouses and 

24-hour controlled access entry, among others, and are in desirable neighborhoods with a high 

quality of life and close proximity to major transportation and employment hubs. 



 

“These latest acquisitions support our strong conviction in the US multifamily sector, and align with 

our strategy of acquiring stable, highly-occupied properties in key markets with the potential for 

growth,” said Mohamed Al Sada, Head of Bahrain and Kuwait for Investcorp’s Private Wealth. 

 

Since 1996, Investcorp has acquired more than 800 properties with a combined value of 

approximately US $20 billion. Investcorp’s Real Estate team is comprised of more than 30 

investment professionals and its senior leadership team has an average of more than 25 years of 

industry experience.  

 

- Ends -  

 
 
About Investcorp  
 
 Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute return 
strategies, GP stakes and infrastructure.  
 
Investcorp has today a presence in 12 countries across the US, Europe, GCC and Asia, including India, 
China and Singapore. 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. For further information, visit www.investcorp.com and follow us @Investcorp 
on LinkedIn, Twitter and Instagram. 
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 المساكنعلى خمسة عقارات متعددة  ذتستحوإنفستكورب 

 مليون دوالر 330 مقابل نحو 
 

  حيث تشغلحضور إنفستكورب في قطاع العقارات المتعددة المساكن في الواليات المتحدة،  االستحواذ يعزز 

 ، في ضواحٍ رئيسية وحدة سكنية  1854ومؤلفة من   96%نسبة  العقارات 

 

سكنية  عقارات استحوذت على محفظة من خمسة أنها  اليوم أعلنت إنفستكورب، – 2021 يناير  27البحرين، 

  في ثالثة أسواق رئيسية في ضواحٍ سكنية، وذلك  وحدة    1854مؤلفة من  و  %96المساكن، مشغولة بنسبة  متعددة  

 . كي يرمليون دوالر أم 330 نحو  مقابل، الواليات المتحدةتقع في 

 

في الواليات المتحدة،   المساكن متعددة  الالعقارات  قطاع  إنفستكورب القوي في    حضور عملية االستحواذ هذه    تعزز

ً نشاط  الدوليين  من أكثر المشترين والبائعين اً  حيث كانت واحد  ، بما في ذلك بيعها مؤخراً أكثر من مليار دوالر من  ا

 . المساكنمتعددة الكية  يراألصول العقارية األم

 

  السكنية استهداف أكثر القطاعات مرونة في العقارات  بالتركيز على 2014في عام إنفستكورب وقامت 

 ً بعد هذه الصفقة،  وفي الواليات المتحدة.  ية من محفظة إنفستكورب العقار 90%والصناعية، والتي تمثل حاليا

  نحو في سكنية وحدة  14000أكثر من  المساكن تضم متعددة من العقارات الكية يرمحفظة إنفستكورب األم باتت 

 .  عقاراً  40

 

حن متحمسون  : "ن المديرة المتخصصة في االستثمار العقاري لدى إنفستكورب   ، خلود إبراهيم، قالت  ذلكتعليقاً على  

في الواليات المتحدة من خالل هذه العقارات المستقرة   المساكن المتعددة  ات العقار وجودنا في قطاع لتعزيز 

  سجلنا لى  إ  وتضيف تتوافق عمليات االستحواذ األخيرة مع نهجنا االستثماري  . وةرئيسي  المشغولة للغاية في ضواحٍ 

 في الواليات المتحدة ".  المساكنالطويل من االستثمار في عقارات متعددة 

 



 

 

  "ب" الفئة  ومنتمية إلى لإليجار التي استحوذت عليها إنفستكورب، وهي مخصصة  الخمسة نية العقارات السكتقع 

وجاكسونفيل   (، مريالند )والية  بالتيمور  (، جورجيا )والية ضواحي أتالنتا بحدائق، في مناطق سكنية ومرفقة ب

السباحة ومراكز اللياقة البدنية    أحواض ، بما في ذلك  الترفيهتتميز بمجموعة متنوعة من وسائل  و.  (فلوريدا  )والية 

وقريبة من    مرتفعةساعة، وتقع في أحياء مرغوبة تتمتع بنوعية حياة    24على مدار    المضبوطوالنوادي والدخول  

 مراكز النقل والتوظيف الرئيسية. 

 

كويت في إنفستكورب للثروات الخاصة: "تدعم عمليات االستحواذ هذه  وقال محمد السادة، رئيس سوق البحرين وال

اقتناعنا المتين بقطاع العقارات المتعددة المساكن في الواليات المتحدة، وتتماشى مع استراتيجيتنا المتمثلة في  

 الحصول على عقارات مستقرة ومشغولة بنسبة عالية في أسواق رئيسية، مع تمتعها بإمكانات النمو". 

 

يتألف  ومليار دوالر.    20عقار بقيمة إجمالية تقارب    800، استحوذت إنفستكورب على أكثر من  1996عام  المنذ  

طاقم  من المتخصصين في مجال االستثمار، ويتمتع  30فريق االستثمار العقاري في إنفستكورب من أكثر من 

 عاماً من الخبرة في المجال.   25بأكثر من   قيادته

 

 - انتهى -

 

 نبــذة عن إنفستكورب

حصص في الشراكات   إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة،
 العامة، والبنى التحتية. 

با، دول مجلس التعاون الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين وسنغافورة. دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أورو   12وإلنفستكورب اليوم حضور في  
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  32.2، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020يونيو  30حتى تاريخ 

 جنسية في مكاتبها حول العالم. 44موظفًا من  450مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

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

  

http://www.investcorp.com/
http://www.instagram.com/investcorp
http://www.twitter.com/Investcorp
http://www.linkedin.com/company/Investcorp


 

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفستكورب

 ندى عبدالغني
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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