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Investcorp acquires leading SaaS based e-commerce 
solutions provider, Unilog 

 

Bahrain, 17 January 2021 – Investcorp today announced that it has entered into an agreement to 

acquire Unilog, a leading Software as a Service (SaaS) based e-commerce solutions provider to 

small and medium businesses based in the United States. Investcorp’s capital backing is expected 

to support further platform innovation and customer acquisition. Terms of the transaction were not 

disclosed.  

 

Unilog is a global technology company that delivers powerful, affordable e-commerce solutions and 

product data enrichment services for the B2B marketplace. It is headquartered in greater 

Philadelphia, Pennsylvania and has international headquarters in Bangalore, India. Unilog’s cloud-

based commerce platform and product data enrichment services help distributors, manufacturers, 

and wholesalers increase online sales, reduce cost to serve, and enhance their digital channel.  

Unilog currently serves more than 350 small and medium enterprises in the approximate US $10 

billion market for providing software solution services to distribution & retail businesses operating in 

the US. Led by CEO Suchit Bachalli, Unilog’s SaaS business has grown its revenues 3x since 

FY2018. 

 

Gaurav Sharma, Head of Private Equity, Investcorp India said, “Unilog presents an attractive 

opportunity, as it operates in a large and growing addressable market driven by e-commerce 

adoption, which has only been further accelerated amidst COVID-19. We believe that Unilog is 

extremely well-positioned to benefit from this megatrend with a proven and experienced 

management team led by Suchit.” 

 

Commenting on the investment, Mohamed Al Sada, Head of Bahrain and Kuwait for Investcorp’s 

Private Wealth said, “Unilog presents an attractive opportunity, as there is a growing market for e-



 

commerce, with COVID-19 accelerating the pace of digital adoption. Unilog has a proven 

management team that has demonstrated strong business fundamentals and is therefore, well-

positioned to benefit from this megatrend. Investcorp has rich experience of investing in the B2B 

digital commerce software sector, with professionals that bring over 15 years of combined 

institutional knowledge in the segment. We look forward to supporting the company in its growth and 

expansion journey.” 

 

Since its inception, Investcorp has made approximately 200 private equity investments in the US, 

Europe, the Middle East and North Africa region and Asia, across a range of sectors. Investcorp has 

established a market leading position of investing in lower mid-market technology companies with a 

specific focus on Software, Data / Analytics, Cyber Security and Fintech / Payments.  

 

In India, Investcorp invests in mid-market companies across consumption-linked sectors. Investcorp 

targets opportunities across the consumer tech, healthcare, financial services and technology sector. 

Unilog represents Investcorp’s 10th investment in India over the last four years, with previous 

investments including: InCred, ASG, Zolo, Citykart, Intergrow Brands, Bewakoof.com, NephroPlus, 

Freshtohome and XpressBees. The focus is on targeting first-generation entrepreneurs scaling up 

businesses with asset-light models and proven unit economics.  

 

-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. 
  

http://www.investcorp.com/
http://www.linkedin.com/company/Investcorp
http://www.twitter.com/Investcorp
http://www.instagram.com/investcorp
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رائدة في تقديم حلول التجارة ال إنفستكورب تستحوذ على "يونيلوغ"

 اإللكترونية

 

،   Unilog "يونيلوغ" لالستحواذ على ا  أنها أبرمت اتفاق اليوم  أعلنت إنفستكورب  – 2021 يناير 17البحرين، 

للشركات الصغيرة   SaaS البرمجيات كخدمة وهي شركة رائدة في تقديم حلول التجارة اإللكترونية القائمة على 

إنفستكورب ابتكار المزيد من المنصات  الذي توفره سوف يدعم رأس المال ووالمتوسطة في الواليات المتحدة. 

 ولم يتم اإلفصاح عن شروط الصفقة.   اكتساب العمالء.و

 

وبأسعار معقولة وخدمات إثراء  فعالةتقدم حلول تجارة إلكترونية للتكنولوجيا، هي شركة عالمية  "يونيلوغ"إن 

  ها ومقر  األميركية، بنسلفانيا  بوالية الرئيسي في فيالدلفيا مقرها . يقع التعامالت بين الشركات بيانات المنتج لسوق 

ة وخدمات إثراء ي السحابالحوسبة نصة التجارة المستندة إلى تساعد مو . ية بنغالور الهند  مدينة  في العالميالرئيسي 

الموزعين والمصنعين وتجار الجملة على زيادة المبيعات عبر اإلنترنت   "يونيلوغ" من    ات المنتجالخاصة ب   بيانات ال

 اتهم الرقمية. ووتقليل تكلفة الخدمة وتحسين قن

 

دوالر    ات مليار  10  حجمها  صغيرة ومتوسطة في سوق يقارب مؤسسة    350أكثر من  مع    حاليا    "يونيلوغ"  تتعامل 

بقيادة الرئيس التنفيذي  و التوزيع والتجزئة العاملة في الواليات المتحدة.    لشركات حلول البرمجيات  وتوفر    ،كييرأم

مرات منذ السنة المالية   ثالث  البرمجيات كخدمة إيرادات "يونيلوغ" من تقديمسوشيت باتشالي، نمت للشركة 

2018 . 

 

فرصة   يونيلوغ تقدم  : "الهند إنفستكورب  لدى في الشركات الخاصة  قسم االستثمار  رئيس، غوراف شارماوقال 

الذي تسارعت  التجارة اإللكترونية االعتماد الواسع على يدفعه ومتاح، في سوق كبير ومتنام   تنشط ألنهاجذابة 

في وضع جيد للغاية لالستفادة من هذا االتجاه الضخم   يونيلوغنعتقد أن و . 19 -وتيرته في ظل جائحة كوفيد 

 سوشيت باتشالي". السيد فريق إداري متمرس وخبير بقيادة  بوجود 



 

 

 

فرصة جذابة  الكويت في إنفستكورب للثروات الخاصة: "تقدم يونيلوغ البحرين ووقال محمد السادة، رئيس سوق 

لوتيرة االعتماد على الرقمنة. ولدى يونيلوغ    19  -بوجود سوق متنام  للتجارة اإللكترونية، مع تسريع جائحة كوفيد  

فريق إداري متمّرس وأساسات صلبة للشركة، وبالتالي فهي في وضع جيد لالستفادة من هذا االتجاه الضخم.  

تثمار في قطاع برمجيات التجارة الرقمية بين الشركات، مع  وتتمتع إنفستكورب من جهتها بخبرة غنية في االس

عاما  من المعرفة المؤسسية المشتركة في هذا القطاع.   15فريق من المحترفين الذين يحملون رصيد أكثر من 

 ونحن نتطلع إلى دعم يونيلوغ في رحلة النمو والتوسع". 

 

أوروبا والشرق  شركات خاصة في الواليات المتحدة واستثمار في  200أجرت "إنفستكورب" منذ تأسيسها نحو 

في   موقعا  رائدا  في السوق لالستثمار . وحققت لنفسها األوسط وشمال إفريقيا وآسيا عبر مجموعة من القطاعات 

البيانات /   البرمجيات، قطاعات  ترّكز علىشركات التكنولوجيا في السوق المتوسطة الدنيا، وتحديدا  تلك التي 

 . ، أمن تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية / الدفعالتحليالت 

 

في شركات السوق المتوسطة عبر القطاعات المرتبطة باالستهالك في كل أنحاء   إنفستكورب وفي الهند، تستثمر 

البالد. وتستهدف الفرص المتاحة عبر قطاعات التكنولوجيا االستهالكية والرعاية الصحية والخدمات المالية  

ألخيرة، علما  أن  وتمثل "يونيلوغ" االستثمار العاشر إلنفستكورب في الهند خالل السنوات األربع ا والتكنولوجيا. 

،  Citykart، "سيتيكارت"  Zolo، "زولو"  ASG، "آي إس جي"  InCred"إنكريد"  االستثمارات السابقة تشمل:  

، "نيفروبالس"  Bewakoof.com، "بيواكوف.كوم" Intergrow Brands"إنترغرو براندز 

NephroPlus "فرش تو هوم" ، ،FreshToHome "و"إكسبرسبيز ،XpressBeesلتركيز  . وينصب ا

على استهداف رواد األعمال الجدد الذين يوسعون نطاق األعمال التجارية باستخدام نماذج األصول الرأسمالية  

 الخفيفة واألداء اإليجابي الراسخ. 

 - 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. 

الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين وسنغافورة.   دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون   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 

 اتبها حول العالم.جنسية في مك 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 

 
 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ 

 إنفستكورب
 عبدالغنيندى 

17515467 973 + 
nabdulghani@investcorp.com 
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