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 الموضوع

Investcorp acquires Investis Digital, a leading 

global digital corporate communications and 

marketing company 

 

 إنفستكورب تستحوذ على "إنفستيس ديجيتال" الرائدة عالمياً 

 في االتصاالت الرقمية والتسويق اإللكتروني

 

Subject 

 المعلومات الجوهرية

Investcorp announced that it has completed the 

acquisition of Investis Digital from ECI 

Partners and a group of minority investors. 

Terms of the transaction were not disclosed. 
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Investcorp acquires Investis Digital, a leading global digital 

corporate communications and marketing company 

 

Bahrain, 30 March 2021 – Investcorp today announced that it has completed the acquisition of 

Investis Digital (“the Company”) from ECI Partners and a group of minority investors. Terms of the 

transaction were not disclosed. 

 

Established in 2000, Investis Digital is a leading provider of digital corporate communications and 

marketing services to blue-chip institutions globally. It is headquartered in London with over 500 

digital experts across nine global offices in the US, UK, EU and India. Through its proprietary 

Connected Content™ approach, Investis Digital combines compelling communications, intelligent 

digital experiences and performance marketing to help more than 1600 global companies build 

deeper connections with audiences, manage corporate reputation and drive business performance. 

 

Investis Digital has been one of the pioneers and innovators in the growing digital communications 

market and has built strong relationships with some of the world’s leading brands such as Ascential, 

Anglo American, Fruit of the Loom, Rolls-Royce and Vodafone. The acquisition is indicative of the 

significant market opportunity associated with digital communications as corporates become 

increasingly aware of the importance of utilizing this medium in stakeholder communications.  

 

Investis Digital’ management team will continue to remain fully involved, having also acquired a 

meaningful stake in the Company alongside Investcorp. 

 

Mohamed Al Sada, Head of Bahrain and Kuwait for Investcorp’s Private Wealth, said: “The Covid-19 

Pandemic, increasing demand from corporates for full-service digital communications providers, and 

the overall rise in awareness of the importance of digital channels makes Investis Digital well-



 

positioned for growth through M&A, product diversification and a focus on cross-selling. We look 

forward to working with the company in supporting their next growth phase.” 

 

Don Scales, Global CEO of Investis Digital, added: “As we look to our longer-term vision for the 

future, we are excited and optimistic for the support and breadth of experience Investcorp will bring 

in the next phase of our evolution. Our business has gone from strength to strength over the past 

several years, and with Investcorp’s track record of supporting fast growing and innovative 

companies, we are confident we can continue to make inroads within our target markets, 

accumulating market share through a strong pipeline of opportunities and broadening the services 

we are able to offer clients”. 

The acquisition of Investis Digital  adds to Investcorp’s long-standing history of partnering with leading 

technology-enabled services companies, with selected recent European investments including: 

Vivaticket, a leading global provider of integrated ticketing software solutions to the leisure and 

entertainment, sport, culture and tradeshow industries; Cambio, the leading Nordic provider of 

Electronic Health Record software and services as well as eHealth solutions to the primary and social 

care sectors; ABAX, one of Europe's largest telematics solutions providers; and Securelink, one of 

Europe’s largest dedicated cybersecurity infrastructure and managed services providers. 

 

 

- Ends- 

About Investcorp  
 
 

Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute return 
strategies, GP stakes and infrastructure. 
 
Investcorp today has a presence in 12 countries across the US, Europe, GCC and Asia, including India, China 
and Singapore. As of December 31, 2020, Investcorp Group had US $35 billion in total AUM, including assets 
managed by third party managers, and employed approximately 430 people from 43 nationalities globally 
across its offices. For further information, visit www.investcorp.com  and follow us @Investcorp on LinkedIn, 
Twitter and Instagram. 
 
 

http://www.investcorp.com/
http://www.linkedin.com/company/Investcorp
http://www.twitter.com/Investcorp
http://www.instagram.com/investcorp
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تصاالت في اال الرائدة عالمياً  "إنفستيس ديجيتال"إنفستكورب تستحوذ على 

 اإللكتروني تسويقالرقمية وال

 

 
  شركة "إنفستيس ديجيتال"  على استحوذت أنها  اليوم  أعلنت إنفستكورب  -  2021 مارس  30البحرين، 

Investis Digital إي سي آي بارتنرز"  من" ECI Partners  أصحاب حصص ومجموعة من المستثمرين

 األقلية. ولم يتم كشف شروط الصفقة. 

 

، وهي شركة اتصاالت رقمية وتسويق رائدة تقدم خدمات لمؤسسات 2000عام  " ديجيتال  "إنفستيس سست أ  

  موزعين على خبير رقمي  500أكثر من  وتضم في لندن   للشركة  مقر الرئيسي العلى مستوى العالم. يقع  مرموقة 

  ة الخاص آليتهامن خالل وتسعة مكاتب عالمية في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي والهند. 

االتصاالت والتجارب " ديجيتال  "إنفستيستوحد ، Connected Content المسّماة "كونيكتد كونتنت" بها

أعمق مع   إقامة روابطشركة عالمية على  1600األداء لمساعدة أكثر من المعتمد على تسويق الالرقمية الذكية و

 داء. األ وتحسين سمعة الشركة  وَصون   الجمهور

 

 ت أقام والمبتكرين في سوق االتصاالت الرقمية المتنامي، أبرز الرواد و من  ديجيتال" شركة "إنفستيس تعتبر

  "أنغلو أميريكان" و  Ascential "آسنشال"  عالقات قوية مع بعض العالمات التجارية الرائدة في العالم مثل 

Anglo American فروت أوف ذا لوم" و" Fruit of the Loom  رولز رويس" و" Rolls-Royce  

  بعدما فرص الكبيرة المرتبطة باالتصاالت الرقمية الاالستحواذ إلى  عملية  شير وت. Vodafone "فودافون"و

 تصاالت. اال الشركات تدرك بشكل متزايد أهمية استخدام هذه الوسيلة في  صارت 

 

حصل أيًضا على   علماً أنه، في العملالمشاركة الكاملة ب " ديجيتال "إنفستيسيستمر فريق إدارة بعد االستحواذ، س 

 . إنفستكورب نب ا الشركة إلى ج في  معتَبرة حصة 



 

 

- ، رئيس سوق البحرين والكويت في إنفستكورب للثروات الخاصة بقوله: "أدت جائحة كوفيد محمد السادةوعلّق 

الرقمية المتكاملة، واالرتفاع العام في الوعي  وزيادة الطلب من الشركات على مزودي خدمات االتصاالت  19

بأهمية القنوات الرقمية، إلى جعل إنفستيس ديجيتال في وضع جيد للنمو من خالل عمليات االندماج واالستحواذ، 

 وتنويع المنتجات، والتركيز على البيع العابر. ونحن نتطلع إلى العمل مع الشركة في دعم مرحلة النمو التالية". 

 

طويلة المدى  الرؤيتنا    نعمل على تحقيق   الرئيس التنفيذي العالمي لـ" إنفستيس ديجيتال" فقال: "فيما   دون سكايلزأما  

ا إنفستكورب في المرحلة التالية من  مستوفره اللذين الخبرة ولدعم نشعر بالحماسة والتفاؤل حيال اللمستقبل، 

على مدى السنوات الماضية، ومع سجل إنفستكورب الحافل في دعم    أجود إلى    جيد من    شركتنا تطورنا. لقد انتقلت  

رة، نحن واثقون من أننا قادرون على االستمرار في تحقيق تقدم في أسواقنا  سريعة النمو والمبتك  الالشركات 

وتوسيع الخدمات التي يمكننا   السانحة  من الفرص  مهمةمجموعة  بفضلحصتنا في السوق  وتعزيز المستهدفة، 

 ". تقديمها للعمالء

 

رائدة مع شركات  شراكة من الإلى سجل إنفستكورب الطويل الحافل  "إنفستيس ديجيتال" ضيف االستحواذ على ي

  تشمل "فيفاتيكت" استثمارات أوروبية حديثة  بما في ذلكالتكنولوجيا،  القائمة على الخدمات في قطاع 

Vivaticket لترفيه والرياضة والثقافة  الخاصة بمجاالت االتذاكر  لبرمجيات إصدار، المزود العالمي الرائد

الخاصة  خدمات اللبرامج ول االسكندينافيةدول اللرائد في ، المزود ا Cambio و"كامبيو"  التجارية؛ والمعارض 

  السجالت الصحية اإللكترونية باإلضافة إلى حلول الصحة اإللكترونية لقطاعي الرعاية األولية واالجتماعية؛ب

،  Securelink "سيكيورلينك"، أحد أكبر مزودي حلول االتصاالت التيليماتية في أوروبا؛ وABAX و"آباكس"

 . الخدمات المدارة في أوروباوألمن السيبراني الخاصة با البنى التحتية  مزّودي  أحد أكبر

 

 - انتهى -

 
 

 
  نبــذة عن إنفستكورب

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



 

 

الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين  دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون  12وإلنفستكورب اليوم حضور في 
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل  35، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020ديسمبر 31وسنغافورة. حتى تاريخ 

 .بها حول العالمجنسية في مكات 43موظفًا من  430مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

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

  

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفستكورب

 عبدالغنيندى 
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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