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Investcorp appoints Loai Alarayedh as Head of Gulf 

Institutions Relationships 

 

Bahrain, 17 February 2021 – Investcorp today announced that Loai Alarayedh will lead its 

Institutional Gulf business as Head of Gulf Institutions Relationships. 

Loai joined Investcorp in 2010 and has held various senior roles within the Firm across both the 

Institutional and Private Wealth coverage spectrum. In his new position, Loai will oversee the capital 

raising initiative for the firm’s alternative investment products across the GCC’s Institutional market.  

Commenting on the appointment, Timothy Mattar, Global Head of Distribution at Investcorp, said: 

“This is an exciting time for Investcorp as we continue progressing our growth and diversification 

strategy with focus on goal oriented and talented individuals who we believe will be instrumental in 

contributing to our growth strategy. We are confident that with Loai’s expertise, we will continue to 

provide our clients with superior services and offer tailored investment solutions that we hope will 

meet their requirements and have the potential to add value.” 

Loai Alarayedh, Head of Gulf Institutions Relationships said: “For nearly 40 years, Investcorp has 

served as a trusted partner to our clients to provide unique and tailored investment solutions. In 

today’s volatile market landscape, institutional investors are increasingly turning to global asset 

managers like Investcorp that understand their objectives and have the diversified portfolio designed 

to address their objectives. I look forward to continuing Investcorp’s momentum as we deepen our 

relationships with existing clients while building new ones.” 

 

-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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Nada Abdulghani 
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المؤسسية  االستثمارية لقطاع العالقات ا  لؤي العريض رئيسإنفستكورب تعيّن 

 في الخليج

 

 االستثمارية لؤي العريض رئيساً لقطاع العالقات عن تعيين  أعلنت إنفستكورب – 2021فبراير 17  البحرين، 

 المؤسسية  في الخليج.

 

العالقات الثروات الخاصة ووتولّى أدواراً عدة في الشركة في مجالي  2010عام في إلى إنفستكورب  لؤيانضم 

على مبادرة زيادة رأس المال المخصص للمنتجات االستثمارية  لؤي المؤسسية. وفي منصبه الجديد، سيشرف

 البديلة التي تقدمها الشركة عبر األسواق المؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

في هذا " نواصل : رئيس الفريق العالمي لعالقات العمالء في انفستكورب، تيموثي مطرلتعيين، قال تعليقاً على ا

التقدم في إستراتيجيتنا للنمو والتنويع، مع التركيز على األفراد الموهوبين الذين يرّكزون على الهدف والذين الوقت  

تزويد ستساهم في  خبرة لؤي إنن على ثقة نعتقد أنهم سيكونون مساهمين فاعلين في استراتيجية نمونا. ونح

 عمالئنا بخدمات متفوقة وحلول استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم وإضافة القيمة إليهم".

 

عاماً، عملت  40: "منذ قرابة قطاع العالقات المؤسسية إلنفستكورب في الخليجرئيس  ، لؤي العريض وقال

لعمالئها في تقديم حلول استثمارية فريدة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم. في إنفستكورب كشريك موثوق به 

مشهد السوق المتقلب اليوم، يتجه المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد إلى مديري األصول العالميين مثل 

رار زخم إنفستكورب الذين يفهمون أهدافهم ولديهم محفظة متنوعة مصممة لتحقيقها. وأنا أتطلع إلى استم

 إنفستكورب بينما نعمل على تعميق عالقاتنا مع العمالء الحاليين واكتساب عمالء جدد".

 

 -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 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
 عبدالغني ندى 

17515467 973 + 
nabdulghani@investcorp.com 
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