
 

 

 

 

Disclosure of Material Information 
 
To: Bahrain Bourse 

 
Investcorp Holdings B.S.C would like to announce the following material information: 

 
 اإلفصاح عن معلومات جوهرية

 
  بورصة البحرينالسادة /  

 
  ش.م.ب عن اإلفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:  إنفستكورب القابضةتعلن شركة 

 

 February 2021  Date 15  التاريخ

  إسم الشركة 
Investcorp Holdings B.S.C 

  ش.م.ب  إنفستكورب القابضة
Company Name 

 INVCORP  Trading Code  رمز التداول

  الموضوع

Investcorp acquires industrial portfolio in  

Wales 

  

إنفستكورب تستحوذ على محفظة من العقارات الصناعية في 
  ويلز

Subject 

  المعلومات الجوهرية

announced that one of Investcorp’s affiliates has 

acquired a portfolio of 13 multi-let industrial 

assets in South Wales. 
Material Information 

األثر على المركز 
  المالي

None  
Impact on Financial 

Position 

إفصاحات سابقة ذات 
  صلة (إن ُوجدت)

  
Previous relevant 

disclosures (if any) 

 

 Thomas Martin  Name  اإلسم 

 Vice President – Real Estate  Title  المسمى الوظيفي
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 إنفستكورب تستحوذ على محفظة من العقارات الصناعية في ويلز
 

 
استحوذت على محفظة من لها  إحدى الشركات التابعة  أن   ليوما  أعلنت إنفستكورب  -  2021فبراير    15البحرين، 

 صناعيا  متعدد اإليجارات في جنوب ويلز. عقارا   13

 

وتمثل  ، الستثمار في العقارات الصناعيةالقاضية با ستراتيجية إنفستكورباستمرارا  العملية االستحواذ  وتُعتبر

موقعا  استراتيجيا  بالقرب من خطوط النقل المذكورة تحتل المحفظة وأول استثمار عقاري لها في سوق ويلز. 

مراكز ووالمستودعات الصناعية  العقاراتمليون قدم مربع من  1.1الرئيسية في منطقة كارديف، وتتألف من 

تمتد من الشركات الصغيرة   ، مجموعة متنوعة من المستأجرين% من جانب  87بنسبة    مشغولةالتوزيع، وهي حاليا   

 التجارية وشركات التوزيع. المنافذغلي والمتوسطة والمصنعين وشا

 

العقارية   األعماله  ااالستثمار العقاري الحادي عشر لشركة إنفستكورب في المملكة المتحدة منذ إطالقه  العمليةمثل  وت

 امليون يورو عبر محفظته 800 وتوظف قرابةالمنصة باستمرار  هذه طورعلما  أنها ت، 2017األوروبية عام 

عقارا  صناعيا  ولوجستيا  في المملكة المتحدة، بمساحة   40االستحواذ على أكثر من   هذا النشاطل األوروبية. ويشم

األصول الصناعية في المملكة المتحدة   من  ماليين قدم مربع. باإلضافة إلى ذلك، تم بيع محفظة  4  نحوتبلغ    إجمالية

 .2020في أكتوبر  Mileway "مايلواي" إلى

 

شهد العقارات : "تالمديرة المتخصصة في االستثمار العقاري لدى إنفستكورب  خلود إبراهيمتعليقا  على العملية، قالت  

وجودنا يسعدنا تعزيز والتجارة اإللكترونية.  بهدف تعزيزاللوجستية طلبا  قويا   والمراكزالصناعية والمستودعات 

والطلب  المحدود لعرضلنظرا  وة من خالل التوسع في ويلز. الصناعية في المملكة المتحد اتالعقاري في قطاع

، نعتقد أنه ال يزال هناك احتمال لمزيد من النمو وخلق ةقع جيدامو الكائنة فيالمتزايد على العقارات الصناعية 

 في هذا القطاع".القيمة 

 

 



 

 

يتوافق االستحواذ مع : "والكويت في إنفستكورب للثروات الخاصةين رالبح، رئيس سوق  محمد السادةبدوره، قال  

إضافية إيجابية أصول ذات تدفقات نقدية قوية وأساسيات قوية وإمكانات  الرامية إلى امتالكاستراتيجيتنا العقارية 

من المستأجرين، نعتقد أن هذه المحفظة ستستمر  وكبيرةقاعدة متنوعة  وبوجودمن خالل إدارة األصول النشطة. 

من خالل زيادة اإلشغال واالستفادة   لتحقيق المزيدالفرصة    وجودمع  في امتالك القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية  

 ذات المواقع الجيدة".لوجستية ال في مجال العقاراتمن عدم التوازن بين العرض والطلب 

 

 -انتهى-

 
 

 

  إنفستكوربنبــذة عن 

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 

   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

 ندى عبدالغني 
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 

 

 

  

 
 

http://www.investcorp.com/
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Investcorp acquires industrial portfolio in Wales  

 

Bahrain, 15 February 2021 – Investcorp today announced that one of Investcorp’s affiliates has 

acquired a portfolio of 13 multi-let industrial assets in South Wales. 

 

The acquisition continues Investcorp’s strategy of investing in industrial real estate and represents 

its first real estate investment in the Welsh market. Strategically located in close proximity to key 

transport connections in the wider Cardiff region, the portfolio comprises 1.1 million square feet of 

industrial, warehouse and distribution accommodation and is currently 87% leased by a diverse group 

of tenants spanning SMEs, manufacturers, trade counter occupiers and distribution companies.  

 

The acquisition marks Investcorp’s 11th property investment in the UK since launching its European 

real estate business in 2017, having consistently grown the platform and deploying approximately 

€800 million across its European portfolio. This includes acquiring more than 40 industrial and 

logistics properties in the UK, with a combined area of approximately 4 million square feet.  In 

addition, the sale of a portfolio of UK industrial assets to Mileway was completed in October 2020. 

 

Khulood Ebrahim, Real Estate Product Specialist at Investcorp, said: “Industrial, warehouse and 

logistics real estate are experiencing strong demand to enable e-commerce. We are pleased to 

further enhance our industrial real estate footprint in the UK by expanding into Wales. Given the 

limited supply and heightened demand for well-located industrial real estate, we believe that there 

continues to be the potential for further growth and value creation for the asset class.”  

 

Mohamed Al Sada, Head of Bahrain and Kuwait for Investcorp’s Private Wealth, said: “This 

acquisition is consistent with our real estate strategy to acquire assets with strong cash flows, solid 

fundamentals and additional upside potential through active asset management. With a diverse and 

well-leased base of tenants, we believe that this portfolio will continue to have the potential to 

generate solid cash flows while having the opportunity to generate  additional upside by further 



 

increasing occupancy and benefitting from the favorable supply and demand imbalance for well-

located properties.” 

 

- 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 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. 
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Investcorp  

Nada Abdulghani 

+973 17515467 

nabdulghani@investcorp.com 
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