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Investcorp reaffirms global growth strategy during its 

virtual Ordinary General Meeting 

 

Bahrain, 29 September 2020 – Investcorp today held its Ordinary General Meeting (OGM) of 

shareholders virtually via live webcast. This came in line with public authority 

recommendations to contain the spread of the coronavirus (COVID-19) and Investcorp’s 

commitment to prioritizing the health and well-being of its shareholders, employees and other 

stakeholders. 

The meeting was chaired by Investcorp’s Chairman of the Board, Dr. Yousef Al-Ebraheem. 

The OGM discussed and approved Investcorp’s business and financial performance for the 

fiscal year ended June 30, 2020.  Shareholders voted in favor of all matters put forth at the 

OGM. 

Executive Chairman, Mohammed Alardhi, commented: “We appreciate our shareholders’ 

continued support and confidence in our business. While the impact of the COVID-19 

pandemic has been challenging, it also demonstrated the resiliency of our model. The 

progress we have delivered on the global growth and diversification strategy we launched in 

2015, helped to offset macroeconomic headwinds. We believe that we are well-positioned to 

achieve our objectives of enhancing value for all of Investcorp’s stakeholders with our 

increasingly diverse, global platform, world-class team and record US $32.2 billion of assets 

under management.” 

- 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. For further information, visit www.investcorp.com and follow us @Investcorp 

on LinkedIn, Twitter and Instagram. 
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ستراتيجية النمو خالل اجتماع افتراضّي للجمعية تؤكد التزامها باإنفستكورب 

 العمومية 

 

 للمساهمين لجمعية العمومية العاديةل ا  افتراضي ا  اليوم اجتماع عقدت إنفستكورب - 2020سبتمبر  29البحرين، 

. وجاء ذلك تماشيا  مع توصيات السلطات العامة الحتواء انتشار فيروس بواسطة البث المباشر عبر االنترنت

   وسالمتهم. ( والتزام إنفستكورب بإعطاء األولوية لصحة  المساهمين والموظفين19-كورونا )كوفيد

 ترأس االجتماع رئيس مجلس إدارة إنفستكورب الدكتور يوسف اإلبراهيم.

وافقت  و 2020يونيو  30أنشطة إنفستكورب وأداءها المالي للسنة المالية المنتهية في  الجمعية العمومية قشتنا

 عليها. وصّوت المساهمون تأييدا  لكل المسائل التي ُطرحت في الجمعية العمومية.

 

، قال رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي محمد العارضي: "نقّدر دعم مساهمينا المستمر وثقتهم بأعمالنا. وفي هذا الصدد

نموذج   مدى مرونةقد أثبت في المقابل    إال إن ذلك،  19-جائحة كوفيدمن    وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها

على التصّدي   2015يع العالمية التي أطلقناها عام  عملنا. وقد ساعد التقدم الذي أحرزناه في استراتيجية النمو والتنو

على االقتصاد الكلي. ونحن نؤمن بأننا في وضع جيد لتحقيق أهدافنا المتمثلة في تعزيز   أثرتالتي    على الصعوبات

القيمة لجميع أصحاب المصلحة في إنفستكورب من خالل منصتنا العالمية التي تزداد تنوعا  وفريقنا ذي المستوى 

 ".مليار دوالر 32.2 التي بلغت الُمدارةوأصولنا مي، العال

 

 -انتهى-



 

 

 

 

 نبــذة عن إنفستكورب 

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

 والمساهمين لديها، كونها مستثمرًا حكيمًا ومسؤواًل.

مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات تستثمر إنفستكورب جزءًا كبيرًا من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعمالئها، مما يضمن أن 
قة مع احتياجاتهم، المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عمالئنا لتقديم حلول متواف

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

آسيا بما فيها الهند، الصين وسنغافورة. صواًل الى  الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون الخليجي، و   مندولة    12في    حضور  نفستكورب اليومإلو 
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  32.2ة إنفستكورب ، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموع2020يونيو  30حتى تاريخ 

 حول العالم.جنسية في مكاتبها   44موظفًا 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  terTwit LinkedInفي كل من 

  

 

 االتصال بـ لالستفسارات اإلعالمية الرجاء 
 إنفستكورب

 ندى عبدالغني 
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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