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Investcorp announces sale of Kee Safety Group Ltd 

 

Bahrain, 7 April 2021 – Investcorp today announced it has agreed the sale of Kee Safety Group Ltd 

(“Kee Safety” or “the Company”) to its management team, supported by Intermediate Capital Group.  

Established in the UK in 1934 and headquartered in Cradley Heath, Kee Safety is the leading global 

provider of Fall Protection and Safe Access solutions and products associated with working at height. 

The Company’s products have a longstanding reputation for their quality, reliability and safety and 

include fall prevention equipment, roof edge protection, barrier and guardrail systems and safe 

access solutions. Today, the Company has a global presence and sells its products across more 

than 60 countries worldwide to a broad range of customers, from multi-national corporations to 

distributors and installers. The Company employs 780 people and has established operations in 10 

countries, including the US and China. 

Investcorp acquired Kee Safety in November 2017 and has worked closely with the management 

team to drive both organic and inorganic international growth, whilst expanding Kee Safety’s market-

leading product offering. Under Investcorp’s ownership, Kee Safety accelerated its growth trajectory, 

surpassing £100m in sales and growing EBITDA at a double-digit rate. Moreover, the Company has 

completed fifteen acquisitions, expanding its geographic footprint in Europe, North America, Asia and 

the Middle East. Kee Safety’s regulatory-required offering has demonstrated its defensive profile 

during the pandemic, with record orders achieved despite the uncertain economic environment, and 

eight acquisitions completed since January 2020. 

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

Investcorp acquired Kee Safety in 2017, we were able to see the potential that the company has in 

the industry it operates in. Since our acquisition, we have worked closely with the management team 

to achieve what is today a success story for both Investcorp and Kee Safety. We are pleased to have 

been part of the company’s growth journey, and we wish the team all the best in their years to come.” 



 

 

Chris Milburn, Chairman of Kee Safety, added: “Investcorp has been a true partner to us over the 

last three and a half years. As a management team, it has been extremely important to share our 

growth journey with the right partner, capable of supporting us in a period of strong development in 

North America, the Middle East and Asia. We have valued Investcorp’s constructive approach and 

benefited from its global mindset throughout our journey together.”  

 

 

 

- 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. 
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 إنفستكورب تعلن بيع "كي سايفتي غروب ليمتد"

 

 
 Keeاليوم أنها وافقت على بيع "كي سايفتي غروب ليمتد"  أعلنت إنفستكورب  - 2021 أبريل 7البحرين، 

Safety Group Ltd  "لفريق إدارتها، بدعم من "إنترميديات كابيتال غروبIntermediate Capital 

Group . 

كرادلي هيث، وهي المزود العالمي الرائد    مدينةومقرها في    1934أُسست "كي سايفتي" في المملكة المتحدة عام  

وتتمتع منتجات الشركة    لحلول ومنتجات الحماية من السقوط والوصول اآلمن المرتبطة بالعمل في أماكن مرتفعة.

بسمعة جيدة راسخة بفضل جودتها وموثوقيتها وأمانها، وتشمل معدات الوقاية من السقوط وحماية حواف السطوح  

دولة   60والحواجز وحلول الوصول اآلمن. واليوم، تتمتع الشركة بحضور عالمي وتبيع منتجاتها عبر أكثر من 

الشركات المتعددة الجنسيات إلى الموزعين والقائمين بعمليات  حول العالم لمجموعة واسعة من العمالء، من

 دول، بما فيها الواليات المتحدة والصين.   10شخصاً وقد أنشأت عمليات ثابتة في    780التركيب. توظف الشركة  

وعملت عن كثب مع فريق إدارتها لتعزيز   2017استحوذت إنفستكورب على شركة "كي سايفتي" في نوفمبر 

ضوي وغير العضوي على المستوى العالمي، في موازاة توسيع مجموعة منتجات "كي سايفتي" الرائدة  نموها الع

في األسواق. وفي ظل ملكية إنفستكورب، أجرت "كي سايفتي" خمس عشرة عملية استحواذ ووسعت نطاق وجودها  

فاعي" للشركة خالل الجائحة  الجغرافي في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا والشرق األوسط. وقد ظهر الوجه "الد 

العالمية، فتلقت طلبيات قياسية على الرغم من البيئة االقتصادية المضطربة، وتم إنجاز ثماني عمليات استحواذ منذ 

مليون جنيه إسترليني ونمت األرباح قبل    100. وفي ظل فترة إنفستكورب، تجاوزت المبيعات عتبة  2020يناير  

 . الرقم  مزدوجبمعدل االستهالك الفوائد والضرائب واإلهالك و

ت الخاصة، قائالً: "عندما استحوذت إنفستكورب وعلّق محمد السادة، رئيس سوق الكويت في إنفستكورب للثروا

، رأينا اإلمكانات التي تمتلكها الشركة في القطاع الذي تعمل فيه. وقد عملنا منذ البداية  2017على كي سايفتي عام  

عن كثب مع فريق اإلدارة لتحقيق ما بات اليوم قصة نجاح لكل من إنفستكورب وكي سايفتي. ويسعدنا أننا كنا  

 رحلة نمو الشركة، ونتمنى للفريق كل التوفيق في السنوات المقبلة".  جزءاً من 



 

 

أما كريس ميلبورن، رئيس "كي سايفتي"، فقال: "كانت إنفستكورب شريكاً حقيقياً لنا على مدى فترة الثالث سنوات 

السير في رحلة النمو مع الشريك المناسب القادر على    ونصف السنة الماضية. كفريق إداري، كان من المهم للغاية 

دعمنا في فترة التطور الكبير في أميركا الشمالية والشرق األوسط وآسيا. ونحن نثّمن نهج إنفستكورب البنّاء 

 واستفدنا من مقاربتها العالمية طوال رحلتنا المشتركة". 

 

 - 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  35، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020ديسمبر 31وسنغافورة. حتى تاريخ 

 .بها حول العالمجنسية في مكات 43موظفًا من  430قبل مديرين 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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