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Investcorp and Trilantic North America to 

Acquire RoadSafe Traffic Systems 

 

إنفستكورب و"ترايالنتيك نورث أميركا" تستحوذان على 

 "رودسايف ترافيك سيستمز"

 

Subject 

 المعلومات الجوهرية

Investcorp and Trilantic North America, a 

leading, growth-focused middle market private 

equity firm, today announced that they have 

agreed to acquire RoadSafe Traffic Systems 

(“RoadSafe”) from ORIX Capital Partners. 

Terms of the transaction were not disclosed.  
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Investcorp and Trilantic North America to Acquire 

RoadSafe Traffic Systems 

 

Bahrain, 12 April 2021 – Investcorp and Trilantic North America, a leading, growth-focused middle 

market private equity firm, today announced that they have agreed to acquire RoadSafe Traffic 

Systems (“RoadSafe”) from ORIX Capital Partners. Terms of the transaction were not disclosed.  

 

Headquartered in Chicago, Illinois, RoadSafe is the nation’s largest provider of traffic control and 

pavement marking services to roadway, construction, state transportation, railroad and utility 

customers in the U.S. RoadSafe also distributes high quality, innovative and durable traffic safety 

products and personal protective equipment for traffic work zones. The company operates from more 

than 50 locations with over 1,600 employees, enabling it to service all 48 continental states. 

 

RoadSafe is led by CEO Dave Meirick, an industry veteran of over 34 years, who will continue to 

lead the firm following the transaction. The company has become a market leader and delivered 

consistent growth by providing exceptional services that solve mission-critical challenges, like 

maintaining worker safety while upgrading the nation’s critical infrastructure and facilitating pavement 

marking for the next generation of vehicles. 

 

Investcorp and Trilantic North America’s partnership with RoadSafe will focus on continuing the firm’s 

organic growth through expanding geographically across the U.S. and seeking to complete strategic, 

value-creating add-on acquisitions.  

 

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

we have a successful history of investing in the supply chain, automotive and distribution industries. 

RoadSafe’s deep commitment to its employees and customers and safety-first culture set the firm 

apart in a competitive market. This acquisition is another testament of our ability to invest and execute 



 

on our growth strategy, and we hope that the company will continue to build on this progress with our 

partnership.” 

  

“Dave and the RoadSafe team have done a tremendous job of growing the company into the leading 

national player in this essential and underinvested segment of the infrastructure market,” said Charles 

Fleischmann, Partner at Trilantic North America. “Private capital will play a crucial role in rebuilding 

and modernizing U.S. infrastructure and we are thrilled to partner with the RoadSafe and Investcorp 

teams to strengthen this entrepreneurial business’ leadership position in a highly fragmented 

industry.” 

 

Dave Meirick, CEO of RoadSafe stated, "We are excited to embark on this next chapter of our 

business with the support of Investcorp and Trilantic North America. Their resources, expertise and 

track-record will enable us to continue executing on our growth strategy and better serve our clients. 

We look forward to the long-term benefits this partnership will unlock for our team, clients and 

communities.” 

 

Investcorp has a long history of investing across Industrial Services sectors with notable past 

investments including American Tire Distributors, Berlin Packaging, FleetPride and Wrench Group. 

Trilantic North America has spent considerable time investing in distributed, branch-based Industrial 

Services businesses, most recently investing in Sunbelt-Solomon Solutions, a leading provider of full 

lifecycle electrical power services, and USI, a top provider of insulation installation, distribution and 

other services to the residential and commercial construction markets. 

 

 

- 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. 
 
Media Contacts: 
Investcorp  

Nada Abdulghani 

+973 17515467 

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


 

 

على "رودسايف ترافيك  تستحوذانإنفستكورب و"ترايالنتيك نورث أميركا" 

 سيستمز"

 

 
، Trilantic North Americaو"ترايالنتيك نورث أميركا"   أعلنت إنفستكورب   -  2021  أبريل  12البحرين،  

وهي شركة بارزة لالستثمار في الشركات الخاصة، اليوم أنهما وافقتا على االستحواذ على شركة "رودسايف  

 ORIXمن شركة "أوريكس كابيتال بارتنرز" ، RoadSafe Traffic Systemsترافيك سيستمز" 

Capital Partners . تفاصيل الصفقة. عن  كشف  الولم يتم 

 

في شيكاغو، إلينوي، وهي أكبر مزود في الواليات المتحدة األميركية  رودسايف" يقع المقر الرئيسي لشركة "

لخدمات التحكم في حركة المرور وعالمات األرصفة الخاصة بعملية شق الطرق. كما تخدم إدارات النقل في  

سالمة  منتجات رودسايف" الواليات، وعمالء سكك الحديد ومرافق عامة في الواليات المتحدة. كذلك، توّزع "

مرورية عالية الجودة ومبتكرة ومتينة ومعدات الحماية الشخصية لمجاالت العمل في حقل المرور. وتعمل الشركة  

موظف، مما يتيح لها خدمة الواليات الثماني واألربعين   1600موقعًا، ولديها أكثر من  50انطالقاً من أكثر من 

 الواقعة في البر الرئيسي األميركي. 

 

عاًما في هذا المجال،  34خبرة تفوق  يملكو ، ديف ميريكالتنفيذي الرئيس رودسايف" اإلدارة في "يتولّى دفة 

وسيستمر في قيادة الشركة بعد الصفقة. وقد أصبحت الشركة رائدة في السوق وحققت نمًوا ثابتًا بفضل توفيرها  

بنى التحتية العامة الحيوية في الواليات خدمات استثنائية، مثل الحفاظ على سالمة العمال خالل العمل على تطوير ال

 المتحدة، وتسهيل وضع عالمات األرصفة للجيل المقبل من المركبات. 

 

على مواصلة النمو العضوي للشركة  رودسايف" مع ""ترايالنتيك نورث أميركا" و  إنفستكورب ستركز شراكة  و

من خالل التوسع الجغرافي عبر الواليات المتحدة، والسعي إلى إنجاز عمليات االستحواذ اإلستراتيجية ذات القيمة  

 المضافة.  



 

 

 

ً في   وقال محمد السادة، رئيس سوق الكويت في إنفستكورب للثروات الخاصة: "تملك إنفستكورب سجالً ناجحا

العميق تجاه موظفيها وعمالئها  رودسايف"  اعات سالسل التوريد والسيارات والتوزيع. إن التزام "االستثمار في قط

وثقافة السالمة أوالً يميزان الشركة وسط سوق تنافسية. وهذا االستحواذ هو دليل آخر على قدرتنا على االستثمار  

 شركة في مواصلة تطّورها من خالل شراكتنا". والتنفيذ وفقًا الستراتيجية النمو التي وضعناها، ونأمل أن تستمر ال

 

رودسايف" بعمل هائل في  "قام ديف وفريق  "ترايالنتيك نورث أميركا": "وقال تشارلز فاليشمان، الشريك في 

تنمية الشركة لتصبح الالعب الرائد في الواليات المتحدة في هذا الجزء األساسي وغير المستثمر كفاية من سوق  

التحتية". وأضاف: "سيلعب رأس المال الخاص دوًرا حاسًما في إعادة إنشاء البنية التحتية للواليات المتحدة  البنية 

وتحديثها، ويسعدنا أن نتشارك مع فريقي "رودسايف" وإنفستكورب لتعزيز مكانة األولى الريادية في قطاع مجزأ 

 للغاية". 

 

سايف": نحن متحمسون لبدء هذا الفصل الجديد من أعمالنا بدعم  رود ديف ميريك، الرئيس التنفيذي لـ"وأخيراً، قال  

نورث أميركا"، إذ ستمكننا مواردهما وخبراتهما وسجالهما الحافالن من مواصلة   من إنفستكورب و"ترايالنتيك

كة  تنفيذ استراتيجية النمو وخدمة عمالئنا بشكل أفضل. ونتطلع إلى الفوائد طويلة األجل التي ستوفرها هذه الشرا

 لفريقنا وعمالئنا ومجتمعاتنا". 

 

تتمتع إنفستكورب بسجل حافل من االستثمار على امتداد قطاعات الخدمات الصناعية، يشمل "أميريكان تاير  

"ترايالنتيك نورث ديستربيوترز" و"برلين باكدجنغ"، وفليت برايد"، و"رنش غروب". ومن جهتها، استثمرت 

سولومون سوليوشنز"، وهي شركة رائدة   –للخدمات الصناعية، ومؤخًرا في "صنبيلت  كثيرا في شركات  أميركا"  

في تقديم خدمات الطاقة الكهربائية، و"يو إس آي"، المزود الرائد ألنظمة العزل والتوزيع وغير ذلك من الخدمات 

 الخاصة بأسواق تشييد المباني السكنية والتجارية. 

 

 - 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. 

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

 .جنسية في مكاتبها حول العالم 43موظفًا من  430مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

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

  

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفستكورب

 ندى عبدالغني
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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