
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

  مليون دوالر في شركة إنترغرو 11.3ستثمر تإنفستكورب 
 

عن إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في االستثمارات البديلة،  تأعلن -2019أكتوبر  30، البحرين
إحدى شركات مجموعة وهي مليون دوالر أمريكي في شركة إنترغرو براندز برايفيت ليمتد،  11.3مبلغ  ااستثماره

الواليات المتحدة  ،في كل من الهند تعملوالتي  في العالم للبهارات ذات القيمة المضافة ج  نت  م   "ساينثايت غروب"، أكبر  
المواد الغذائية، التغذية، مستحضرات التجميل واألدوية في أوروبا شركات عالمية في قطاعات  وتعمل معوالصين 

 .والواليات المتحدة األمريكية

األطعمة باإلضافة إلى البهارات و  الصلصات ،التتبيالت ،المعبأةالتوابل  هامنتجات وتشمل 2014 تأسست إنترغرو عام
في ة في والية كيراال أأكبر العب في سوق التوابل المعبثاني اليوم لتصبح منذ تأسيسها ونمت الشركة والشاي. الفاخرة 

األغذية نتجات ومون الطعام معجمنتجات المخلالت و ، التي توفر تحتها "كيتشن تريجرزالتجارية " تهاعالمتحت الهند 
، مانجو وارير، التي تشتهر المعروفة الهندية الممثلةمع العالمة التجارية تتعاون الجاهزة للطهي والجاهزة لألكل. و 

  كسفيرة لها.  ،السالمة الغذائيةباهتمامها الكبير ب

"، كما أطلقت Sprigولدى إنترغرو محفظة واسعة من المنتجات الغذائية الفاخرة التي توفرها تحت العالمة التجارية "
مما يتيح للمستهلكين االستمتاع  "TE.A"العالمة التجارية تحت  الباردعلى ر حض  منتج الشاي األخضر الم  مؤخرًا 

   المنعش بدون الحاجة إلى أكياس الشاي التقليدية. بكوب من الشاي األخضر 

 إنفستكوربلدى الخاصة شركات الفي ستثمار االلقطاع مشارك الرئيس الجيريش نادكارني، وفي هذه المناسبة، قال 
 لدىو تطوير. البحث و في مجال ال عاليةإمكانيات بوتتمتع  منصة فريدة لتكنولوجيا األغذية تعتبر إنترغروالهند: "
هو في الشركة أكثر ما لفت انتباهنا و  .آشوك ماني بقيادة رئيسها التنفيذيمن ذوي الخبرة والكفاءة فريق إدارة  الشركة



 
 
 
 
 
 

 

احتياجات لبي وفق أعلى معايير الجودة بما يجديدة و تطوير منتجات مبتكرة في  عملها قيفر لالعالية  المهارات
 .خارجها"لسوق الهندية و ا داخل وأذواقهم لمستهلكينا

استثمار إنفستكورب في شركتنا، يسعدنا "ساينثايت إندستريز": "لشركة مدير التنفيذي ومن جانبه، قال فيجو جاكوب، ال
 ". بدء فصل جديد في مسيرة نمونا ونتطلع من خالل هذه الشراكة إلى

نفخر بشراكتنا مع مؤسسة مالية عريقة بحجم : ""ينثايت إندستريزسا"إدارة عضو مجلس آجو جاكوب، كماعلَّق 
النمو االستثمار في الشركات ذات آفاق فرص بشكل خاص على ركز تتمتع بحضور عالمي واسع و ت إنفستكورب

  Consark وكانت شركة  ".تعود بالفائدة على الطرفينفي األسواق الدولية. ونتطلع إلى شراكة مثمرة الواعدة 
 مستشاًرا للصفقة.

الفترص االستتثمارية المجزيتة  تحقيتقمع استراتيجية إنفستتكورب للستوق الهنديتة والتتي تقتوم علتى ويتماشى هذا االستثمار 
، ودعتم هتذه الشتركات في الشركات التي تتمتع بنماذج أعمال مستدامة وتحظى منتجاتها بشعبية واسعة بين المستتهلكين

ألول مليتتتار روبيتتتة هنديتتتة  10مستتتاهمات بلغتتتت فتتتي جمتتتع  تإنفستتتتكورب قتتتد نجحتتت ت. وكانتتتوالتوستتتعلتتتتتمكن متتتن النمتتتو 
والذي يركز علتى ثالثتة قطاعتات رئيستية تشتمل الستلع االستتهالكية  لالستثمار في الشركات الخاصة في الهند اصناديقه

"إنكريتتد" و"إيتته إس جتتي" شتتركات هتتي خمتتس فتتي  حتتتى اليتتوموالختتدمات الماليتتة والرعايتتة الصتتحية. واستتتثمر الصتتندوق 
 . Bewakoof.comوشركة التجارة اإللكترونية  "و"زولو" و"سيتي كارت

تمتع بتاريخ حافل بالنجاح في تمليار دوالر في مختلف أنحاء العالم، و  28دير إنفستكورب أصواًل تتجاوز قيمتها تو 
عزى نجاح عمله الرئيسية. وي   قطاعاتمجال االستثمار في الشركات الخاصة متوسطة الحجم والذي يمثل أحد 

عامًا اكتسبتها  40المتخصصة التي تتمتع بخبرات طويلة تصل إلى حوالي  اضمن هذا المجال إلى وحدته ااستثماراته
 42تجاوزت قيمتها مجتمعة أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق األوسط بصفقات  منكل  من خالل استثمارات  ناجحة في

استثمار في شركات تعمل ضمن قطاعات تجارة التجزئة والمنتجات االستهالكية  200مليار دوالر عبر حوالي 
  والتكنولوجيا وخدمات األعمال والتصنيع.



 
 
 
 
 
 

 

 -انتهى-

 نُبــذة عن إنفستكورب

ءة المالية العالية يُعتبر إنفستكورب في طليعة المؤسسات العالمية المتخصصة في توفير االستثمارات البديلة وإدارتها، ويقدم لعمالئه من األفراد ذوي المال

ها تركيزه على تعزيز عوائد والمؤسسات فرصاً في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته الجديدة، أطلق إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة يواصل من خالل

التحتية،  ىأساسية هي: الشركات الخاصة، العقار، العوائد المطلقة، البن خطوط  عملالمستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في ستة 

 وإدارة الدين، باإلضافة إلى االستثمار االستراتيجي.

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول مدارة من قبل مديرين  28.2األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب ، بلغ إجمالي 2019يونيو  30وحتى تاريخ 

  .مستقلين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث يحصل إنفستكورب على رسوم محتسبة على أساس األصول المدارة

صفقة استثمارية في شركات خاصة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق األوسط  185رب أكثر من ، أبرم إنفستكو1982ومنذ تأسيسه في عام 

وقد بلغ عدد صفقات وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الصناعية. 

 مليار دوالر أمريكي. 60صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز  650لعقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا أكثر من االستثمار ا

صول على المزيد من في مكاتبه في كل من نيويورك ولندن والبحرين وأبوظبي والرياض والدوحة ومومباي وسنغافورة. للح اموظفً  430ويعمل لدى إنفستكورب 

أو متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي  www.investcorp.comالمعلومات بما في ذلك أحدث بياناتنا المالية الدورية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 

 التالية:

  

www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp 

www.instagram.com/investcorp   

www.investcorp.com 

 
 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 إنفستكورب
 ندى عبدالغني
17515467 973+ 

nabdulghani@investcorp.com 

 برنزويك غلف 
 سيلين أسود

+971 (4) 560 9600 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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