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Investcorp Appoints Andrea Davis as Head of Corporate 
Strategy  

 
Bahrain, 1 February 2021 – Investcorp today announced that Andrea Davis has been appointed as 

the firm’s first Head of Corporate Strategy.  

 

In her new role, Andrea Davis will be charged with helping to oversee Investcorp’s execution on its 

organic and inorganic growth initiatives across geographies and asset classes on behalf of serving 

its global clients. Andrea will report directly to Mohammed Alardhi, Executive Chairman in this new 

role. She will continue to be based in London and maintain her existing position as Head of Portfolio 

Operations and Chief Operating Officer of Investcorp’s European Private Equity business.  

 

Mohammed Alardhi, Executive Chairman at Investcorp, said; “Andrea’s appointment reflects our 

ongoing commitment to advancing Investcorp’s ambitious growth strategy. She has a deep 

understanding of our business, strong operational expertise and is a proven leader, having 

successfully guided numerous organizations, including our portfolio companies, through various 

stages of their development. We look forward to leveraging Andrea’s skills and talent in her new role 

as we continue to build on our momentum.”    

 

Andrea Davis joined Investcorp in 2014 as a Managing Director with more than 25 years of 

experience as a CEO and CFO of numerous companies, including as CFO of Investcorp’s former 

portfolio company, TDX Group (a European Tech Fund III portfolio company). Since then she has 

assumed increased levels of responsibility, including as COO and Head of Portfolio Operations for 

Investcorp’s European Private Equity business. 

 

Andrea Davis added; “Investcorp has built a strong, worldwide reputation as one of the leading 

alternative asset managers with a robust global network and a consistent ability to identify 

opportunities to drive sustainable growth and value creation. I am excited to work with our world-



 

class colleagues as we continue advancing to the next stage of our evolution, delivering our partners 

and clients exceptional service and innovative solutions that meet and exceed their needs.” 

 

Andrea received a B.Sc in Electronics and a MBA from London Business School and holds the FCA 

Senior Management Function 3 (Executive Director). She has been a passionate mentor and 

supporter for greater diversity in financial services throughout her career. Andrea has worked with 

Loughborough University to advocate for greater STEM learning among female students and is a 

guest lecturer on Private Equity electives at the London Business School & IESE in Barcelona.  

 

– 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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 مسؤولة عن التخطيط االستراتيجي يفيساتعيّن أندريا دإنفستكورب 

 
 

دايفيس مسؤولة عن التخطيط  أندريا عن تعيين اليوم  ، أعلنت إنفستكورب  –  2021 فبراير  1البحرين، 

 االستراتيجي. 

 

إنفستكورب لمبادرات النمو   إستراتيجية  في اإلشراف على تنفيذ  همة يفيس في دورها الجديد المسااستتولى أندريا د 

مسؤولة  . وفي هذا المنصب الجديد، ستكون  للمستثمرين  وفئات األصول خدمةفي مختلف االسواق العالمية للشركة  

لندن وتحتفظ بمنصبها  مقرها في  العمل من    واصلوست مباشرة أمام رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي محمد العارضي. 

ومديرة العمليات في قسم االستثمار في الشركات الخاصة    االوروبية  االستثمارية  المحفظةالحالي كرئيسة عمليات  

 أوروبا. في 

 

التنفيذي إلنفستكورب: "يعكس تعيين أندريا التزامنا  مجلس اإلدارة  رئيس    ،تعليقاً على التعيين، قال محمد العارضي

  كما أنها قائدة متمّرسة واسعة عملية  خبرة  اندريا  الطموحة إلنفستكورب. تملك المستمر بتطوير إستراتيجية النمو 

، خالل  االستثمارية  . وقد نجحت في قيادة العديد من الشركات، بما في ذلك شركات تنتمي إلى محفظتنا في االعمال 

ا الجديد بينما نواصل  مراحل مختلفة من تطورها. نتطلع إلى االستفادة من مهارات أندريا ومواهبها في إطار دوره 

 ". ما حققناه من تقدم البناء على 

 

، وشغلت اً عام   25مديرة تنفيذية تتمتع بخبرة تزيد عن    بمنصب   2014يفيس إلى إنفستكورب عام  اانضمت أندريا د 

لشركة   ة المالي ة كرئيسة تنفيذية ومديرة مالية للعديد من الشركات، بما في ذلك منصب المدير مناصب قيادية عدة 

)من صندوق التكنولوجيا األوروبي الثالث(. ومنذ ذلك الحين، تولت  TDX Group"تي دي إكس غروب" 

الشركات الخاصة  ، بما في ذلك منصب مديرة العمليات ومديرة عمليات االستثمار إلنفستكورب في    رفع مناصب أ

 بأوروبا. 

 



 

 

  شبكة  باالضافة الى،  في ادارة االصول البديلةيفيس: "بنت إنفستكورب سمعة عالمية قوية  امن جهتها، قالت أندريا د 

متحمسة للعمل    اننيعالمية قوية وقدرة ثابتة على تحديد الفرص المتاحة لدفع النمو المستدام وخلق القيمة.    عالقات 

مع زمالء من مستوى مهني عالمي لنواصل معاً التقدم نحو المرحلة التالية من تطورنا، ونقدم لشركائنا وعمالئنا  

 اوزها". خدمة استثنائية وحلواًل مبتكرة تلبي احتياجاتهم، بل تتج

 

يفيس على بكالوريوس في اإللكترونيات وماجستير في إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال  احصلت أندريا د 

(London Business School وتحمل شهادة اإلدارة العليا )من سلطة السلوك المالي في   )مدير تنفيذي( 3

ر في الخدمات المالية طيلة حياتها المهنية.  . وهي لطالما كانت مرشدة شغوفة وداعمة لتنوع أكبFCAبريطانيا 

وعملت أندريا مع جامعة الفبره لتعزيز إقبال مزيد من الطالبات على تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة  

والرياضيات، وهي محاِضرة زائرة في موضوع الشركات الخاصة في كلية لندن لألعمال و معهد الدراسات العليا  

 لونة. في برش IESEلألعمال  

 

 - 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. 

دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين وسنغافورة.   12وإلنفستكورب اليوم حضور في  
أصول ُمدارة من قبل مديرين  مليار دوالر أميركي، بما في ذلك 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@متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعيأو   www.investcorp.com للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
 . Instagram  Twitter LinkedInفي كل من 
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