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 الموضوع 

Investcorp launches China healthcare investment 

platform 

إنفستكورب تطلق منصة لالستثمار في قطاع الرعاية الصحية في  

 الصين 

 WeDoctorاستثماران في مجموعة "لو داوبيه" الطبية و 

Subject 

 المعلومات الجوهرية 

Investcorp has acquired minority equity stakes in Lu 

Daopei and WeDoctor, which will form the seed assets 

of the investment vehicle. Lu Daopei is a leading 

private specialist medical group in the field of 

hematology in China and a pioneer of bone marrow 

transplantation. WeDoctor is an online healthcare 

services company that operates one of China’s largest 

digital healthcare infrastructure platforms by linking 

hospitals and doctors with patients, pharmacies, 

insurance programs and financial services. 
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Investcorp launches China healthcare investment 

platform 

Completes anchor investments in Lu Daopei Medical Group and WeDoctor 

Bahrain, 14 September 2020 – Investcorp today announced that it has launched a new 

platform dedicated to investing in high-quality Chinese healthcare companies. As part of this 

initiative, Investcorp has acquired minority equity stakes in Lu Daopei Medical Group and 

WeDoctor. Terms of the transactions were not disclosed. 

 

The new platform advances Investcorp’s Asia growth strategy and aims to create a highly 

curated portfolio of primary and secondary stakes in sector leading Chinese healthcare 

companies that have remained resilient through the pandemic and are expected to experience 

accelerated growth in the post-pandemic world.  

 

Mohammed Alardhi, Executive Chairman of Investcorp, commented: “Investcorp has been 

actively growing its presence in Asia as part of our strategy to provide our global clients with 

exposure to the strongest sectors and geographies around the world. The progress we have 

delivered on our expansion in Asia over the last two years, including establishing a world-class 

team and building our local expertise, has enabled us to take this significant next step in 

launching our first stand-alone investment platform in China. We believe that there are many 

attractive opportunities in the Chinese healthcare sector as this is a pivotal time to meet 

increasing demand for quality medical services and treatments.” 

 

Hazem Ben-Gacem, Co-CEO of Investcorp, stated: “We are delighted to announce the launch 

of our new China healthcare platform and its maiden investments in LDP and WeDoctor. Both 

companies are recognized leaders in their respective fields, delivering strong market share 

growth through world-leading medical and digital technologies amidst recent market 

volatilities. We look forward to leveraging our resources and expertise in partnership with our 

portfolio companies to deliver exceptional care to patients and enhanced value for all of our 

stakeholders.”  



  

 

Founded in 2001 by hematology expert Dr. Lu Daopei, Lu Daopei Medical Group (LDP) has 

become the leading private specialist medical group in the field of hematology in China and a 

pioneer of bone marrow transplantation. LDP operates four hospitals across Beijing and 

Shanghai and is now the largest bone marrow transplant group for leukemia treatment in the 

world.  

 

WeDoctor is an online healthcare services company founded in 2010 by artificial intelligence 

expert Jerry Liao. The company has more than 240 million registered users for its online 

appointment booking, prescription and diagnosis services. The company builds, owns and 

operates one of China’s largest digital healthcare infrastructure platforms by linking hospitals 

and doctors with patients, pharmacies, insurance programs and financial services. 

 

- 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.  
  
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 in New York, London, GCC, Mumbai and Singapore. For further information, 
visit www.investcorp.com and follow us @Investcorp on LinkedIn, Twitter and Instagram. 

 

Media Contacts: 

Investcorp  

Nada Abdulghani 

+973 17515467 

nabdulghani@investcorp.com 
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 إنفستكورب تطلق منصة لالستثمار في قطاع الرعاية الصحية في الصين 

 WeDoctorاستثماران في مجموعة "لو داوبيه" الطبية و 

 

أنها أطلقت منصة جديدة مخصصة لالستثمار في شركات  أعلنت إنفستكورب اليوم  -  2020سبتمبر    14البحرين،  

الرعاية الصحية الصينية العالية الجودة. وفي هذا اإلطار، استحوذت إنفستكورب على حصص ملكية أقلية في 

 بنود الصفقتين. ولم يتم الكشف عن. WeDoctorمجموعة "لو داوبيه" الطبية و 

 

إنفستكورب للنمو في آسيا، وترمي إلى إنشاء محفظة عالية التنظيم ستعمل المنصة الجديدة على تطوير استراتيجية  

من الحصص األولية والثانوية في شركات الرعاية الصحية الصينية الرائدة في القطاع والتي ظلت صامدة خالل 

 تحقق نمواً متسارعاً في عالم ما بعد الوباء.من المتوقع أن الوباء و

 

مجلس اإلدارة التنفيذي إلنفستكورب محمد العارضي: "تدأب إنفستكورب بنشاط قال رئيس  ، تعليقاً على الصفقتين

هم القطاعات أا استثمارية في فرصً عمالئنا لمنح على تعزيز حضورها  في آسيا كجزء من استراتيجيتنا لجعل 

إنشاء فريق عالمي . إن التقدم الذي أحرزناه  في آسيا على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك  سواق العالمية  واأل

المستوى وبناء خبراتنا المحلية، قد مكننا من اتخاذ هذه الخطوة المهمة المتمثّلة في إطالق أول منصة استثمارية 

قائمة بذاتها في الصين. نعتقد أن هناك العديد من الفرص الجذابة في قطاع الرعاية الصحية الصيني، بل يعَّد هذا 

 متزايد على الخدمات والعالجات الطبية العالية الجودة".الوقت محورياً لتلبية الطلب ال

 

إطالق منصتنا الجديدة عن  من جهته، قال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك إلنفستكورب: " سعدنا أن نعلن  

. وهما شركتان رائدتان WeDoctorللرعاية الصحية في الصين وأول استثماراتها في مجموعة "لو داوبيه" و 

مرموقتان في مجاالت تخصصهما، تحققان نمواً قوياً في السوق بفضل تقنيات طبية ورقمية رائدة عالمياً رغم 

لتقديم االستثمارية مواردنا وخبراتنا بالشراكة مع شركات محفظتنا التقلبات األخيرة. ونتطلع إلى االستفادة من 

 رعاية استثنائية للمرضى وقيمة معززة لجميع أصحاب المصلحة لدينا".



 

 

 االختصاصي في أمراض الدم الدكتور لو داوبيه، من قبل 2001مجموعة "لو داوبيه" الطبية عام  تأسست

الصين وفي زراعة نخاع العظام. وتدير المجموعة أربعة  رائدة في مجال أمراض الدم في وأصبحت اليوم

 مستشفيات في بكين وشنغهاي، وهي اآلن أكبر مجموعة لزرع النخاع العظمي لعالج سرطان الدم في العالم.

خبير الذكاء االصطناعي   2010فهي شركة خدمات رعاية صحية عبر اإلنترنت، أسسها عام     WeDoctorأما  

مستخدم مسجلين يلجأون إلى خدمات حجز المواعيد والوصفات  نمليو 240جيري لياو. ولدى الشركة أكثر من 

لبنى التحتية الطبية والتشخيص عبر اإلنترنت. وتتولى الشركة بناء وتملك وتشغيل واحدة من أكبر منصات ا

للرعاية الصحية الرقمية في الصين من خالل ربط المستشفيات واألطباء بالمرضى والصيدليات وبرامج التأمين 

 والخدمات المالية.

 

 -انتهى-

 

 

 نبــذة عن إنفستكورب 

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

 والمساهمين لديها، كونها مستثمرًا حكيمًا ومسؤواًل.

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

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

مديرين مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل  32.2، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020 يونيو 30حتى تاريخ 
 جنسية في مكاتبها في كل من نيويورك، لندن، دول مجلس التعاون الخليجي، مومباي وسنغافورة.  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  Twitter LinkedInفي كل من 

  

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ 
 إنفستكورب
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