




   

 

Investcorp successfully lists BinDawood Holding on 

Tadawul 

Represents Investcorp’s third public share sale in Kingdom of Saudi Arabia over last 

four years 

 

Bahrain, 21 October 2020 – Investcorp announced today the successful listing of its portfolio 

company BinDawood Holding (“BinDawood”), on the Saudi Stock Exchange (“Tadawul”). This marks 

the 3rd investment that Investcorp has exited through a public share sale over the last four years in 

the Kingdom of Saudi Arabia, following the public offerings of L’azurde Company for Jewelry in 2016 

and Leejam Sports Company (Fitness Time) in 2018. 

 

BinDawood Holding is one of the leading grocery retail operators of hypermarkets and supermarkets 

in the Kingdom of Saudi Arabia. It has a total of 73 stores of which 51 are hypermarkets and 22 are 

supermarkets, operating under the BinDawood and Danube brands located nationwide across Saudi 

Arabia. Investcorp acquired a minority stake in BinDawood in 2016. 

 

Walid Majdalani, Head of Private Equity MENA and South East Asia: “Since our acquisition of 

BinDawood Holding, we worked closely with the management team to help them deliver on their 

strategic growth plans, enhance the company’s value, optimize their operational leverage and 

implement a best-in-class framework to scale their operations. This is the third family owned business 

that Investcorp takes public in Saudi Arabia while creating significant growth and value creation for 

such companies as well as our clients and other stakeholders.”  

 



 

Ahmad Abdulrazzaq BinDawood, Chief Executive Officer, BinDawood Holding, said: "Investcorp has 

been a key strategic partner since their investment in 2016 and have supported our journey to 

become a listed company on the Tadawul Stock Exchange. They have been committed partners and 

enabled us to transform our company from a family business into an institution. Investcorp 

representatives shall remain on our Board following the listing, which will provide the company with 

the advantage of continuing stability and stewardship as we accelerate our growth strategy to 

become the leading supermarket operator in the Kingdom of Saudi Arabia.” 

 

Yasser Bajsair, CEO of Investcorp KSA: “This milestone demonstrates our continued legacy in 

supporting the growth and evolution of leading, dynamic Saudi Arabian businesses.  Saudi Arabia is 

a key market for Investcorp and we believe that the Kingdom’s Vision 2030 will unlock significant 

additional opportunities for our firm and our clients. We remain committed to identifying and 

supporting the next generation of leading Saudi enterprises.”  

 

To date, Investcorp has made seven investments in KSA, including prominent local champions such 

as BinDawood, L’azurde, Theeb Rent A Car, and Al Borg Medical Laboratories, operating across 

diversified sectors such as Healthcare, Retail, Manufacturing, Leasing and Industrial Services. 

Investcorp’s portfolio companies employ over 23,000 employees across the KSA. 

- Ends- 

 

About Investcorp  

Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute return 
strategies, GP stakes and infrastructure. Since our inception in 1982, we have focused on generating 
attractive returns for our clients while creating long-term value in our investee companies and for our 
shareholders as a prudent and responsible investor. 
 
We invest a meaningful portion of our own capital in products we offer to our clients, ensuring that our 
interests are aligned with our stakeholders, including the communities that we operate within, towards driving 
sustainable value creation. We take pride in partnering with our clients to deliver tailored solutions for their 
needs, utilizing a disciplined investment process, employing world-class talent and combining the resources 
of a global institution with an innovative, entrepreneurial approach.  



 

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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Investcorp  

Nada Abdulghani 

+973 17515467 

nabdulghani@investcorp.com 
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 إنفستكورب تُدرج بنجاح بن داود القابضة في بورصة تداول 

  السنوات األربع الماضية خاللإنفستكورب في السعودية من ثالث طرح عام لألسهم 

 

لشركة بن داود القابضة في السوق  الناجح اإلدراج عن اليوم  أعلنت إنفستكورب  - 2020 أكتوبر  21البحرين، 

المالية السعودية )تداول(. وتمثل العملية التخارج الثالث إلنفستكورب من استثمار في المملكة العربية السعودية  

األربع الماضية من خالل طرح أسهم لالكتتاب العام، وذلك بعد طرح أسهم شركة الزوردي  خالل السنوات 

 . 2018وشركة لجام للرياضة عام   2016للمجوهرات عام 

 

ما  في المملكة العربية السعودية. ولديها    متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت احدى اكبر  بن داود القابضة    تملك

سوبرماركت، تعمل تحت عالمتي بن داود والدانوب المنتشرتين    22و  هايبر ماركت   51  منهامتجراً    73مجموعه  

 . 2016في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وقد استحوذت إنفستكورب على حصة أقلية في بن داود عام 

 

وجنوب ال رئيس قطاع االستثمار في الشركات الخاصة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعليقاً على العملية، ق

تنفيذ  لوليد مجدالني: "منذ استحواذنا على حصة في بن داود القابضة، عملنا عن كثب مع فريق اإلدارة  شرق آسيا  

التشغيلية، وإرساء إطار عمل هو األفضل في  خططهم االستراتيجية للنمو، وتعزيز قيمة الشركة، وتحسين فوائدها  

ة تطرحها إنفستكورب لالكتتاب العام في المملكة العربية  يفئته لتوسيع نطاق العمليات. وهذه ثالث شركة عائل

 السعودية، بالتوازي مع تحقيق نمو كبير وخلق قيمة لهذه الشركات وكذلك لعمالئنا والجهات األخرى المعنية". 

 

نفيذي لسوق المملكة العربية السعودية في إنفستكورب ياسر باجسير: "يظّهر هذا اإلنجاز البارز  الت الرئيسوقال 

سّجلنا الغنّي في دعم نمو الشركات السعودية الرائدة والديناميكية وتطورها. تُعَّد المملكة العربية السعودية سوقاً  

فرصاً إضافية كبيرة لشركتنا وعمالئنا. ونحن   ستتيح 2030رئيسياً لشركة إنفستكورب، ونعتقد أن رؤية المملكة 

 سنبقى ملتزمين بدعم الجيل المقبل من الشركات السعودية الرائدة". 



 

 

 

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، أحمد عبد الرزاق بن داود: "كانت إنفستكورب شريكاً  

، وقد دعمت مسيرتنا لنصبح شركة مدرجة في بورصة  2016عام  استراتيجياً أساسياً منذ االستثمار الذي قامت به  

تداول. كانت إنفستكورب شريكاً ملتزماً ومكنتنا من تحويل شركتنا من شركة عائلية إلى مؤسسة. وسيبقى ممثلو  

ين،   إنفستكورب في مجلس إدارتنا بعد اإلدراج، األمر الذي سيوفر للشركة ميزة االستقرار واإلشراف المستمرَّ

 ما نعمل على تسريع استراتيجية النمو لدينا لنصبح مشغل السوبرماركت األّول في المملكة العربية السعودية". بين

 

سعودية، تشمل بن داود، والزوردي، وذيب لتأجير السيارات، اليوم في سبع شركات إنفستكورب حتى  استثمرت 

اية الصحية والتجزئة والتصنيع والتأجير  ومختبرات البرج الطبية، والتي تعمل في قطاعات متنوعة مثل الرع

شخص في جميع أنحاء  23000والخدمات الصناعية. وتوظف الشركات التي تستثمر فيها إنفستكورب أكثر من 

 المملكة العربية السعودية. 

 - انتهى -

 

 
 نبــذة عن إنفستكورب

الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في  
، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعمالئها مع خلق قيمة طويلة األجل في الشركات المستثَمر فيها 1982العامة، والبنى التحتية. ومنذ تأسيسها عام 

 حكيما  ومسؤوال . والمساهمين لديها، كونها مستثمرا  

ميع الجهات تستثمر إنفستكورب جزءا  كبيرا  من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعمالئها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح ج
الئنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عم

 عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي.

آسيا بما فيها الهند، الصين وسنغافورة. صوال  الى  ي، و الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون الخليج  مندولة    12في    حضور  نفستكورب اليومإلو 
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  32.2، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020يونيو  30حتى تاريخ 

 حول العالم.جنسية في مكاتبها  44موظفا  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 
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