




   

 

Investcorp launches iPartners, its FinTech investment 

platform powered by the iCapital Network 

 
Bahrain, January 28, 2021 – Investcorp today announced that it has launched Investcorp iPartners, 

its new FinTech investment platform that enables its investors to browse, assess and invest in 

Investcorp’s private equity, real estate and other alternative investment offerings online. Investcorp 

iPartners platform in the GCC is operated by Investcorp’s regulated subsidiary, namely Investcorp 

Financial Services. 

 

Hazem Ben-Gacem, Co-Chief Executive Officer of Investcorp, said: “Investcorp iPartners marks a 

continuation of the firm’s global expansion strategy. While we continue to expand our institutional 

investor base, Investcorp iPartners will solidify the firm’s leading ultra-high-net-worth investor 

franchise and expand our reach into the sizable, growing and underpenetrated private wealth market 

globally in partnership with distributor banks. iPartners further enhances our high-touch client 

servicing approach which continues to be a cornerstone of our business model and corporate culture.”  

 

Investcorp iPartners was developed in collaboration with iCapital Network1, the leading financial 

technology platform driving access and efficiency in alternative investing for the asset and wealth 

management industries.  

 

Commenting on the partnership with Investcorp, Lawrence Calcano, Chief Executive Officer and 

Chairman of iCapital Network said: “We are thrilled to be selected to provide the technology to enable 

Investcorp to provide an efficient and secure platform through which to offer their ultra-high-net-worth 

investors a broad array of alternative investments including private market direct co-investment 

opportunities. We look forward to continuing our long-term partnership with Investcorp driven by a 

shared commitment to delivering smart technology that meets the unique alternative investing 

demands of a growing global marketplace.”  

 
1 Institutional Capital Network, Inc. and affiliates (herein “iCapital Network” or “iCapital”) 



 

 

 

Investcorp iPartners is led by Abdul Rahim Saad, Head of Global Partnerships at Investcorp, who 

commented: “Global alternative investment distribution powered by FinTech is underpinned by 

favorable regulatory, commercial and technological trends: regulators democratizing access to 

wealth creation opportunities; private investors and distributor banks allocating more capital to 

alternative investments; and technological advancement enabling asset managers to penetrate this 

attractive market segment in a more efficient, scalable and user-friendly manner than ever before.”  

    

Investcorp iPartners is now launched in the United States and the GCC, with further international 

expansion underway.  

– Ends – 

 
About Investcorp  
 
Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute return 
strategies, GP stakes and infrastructure.  
 
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 
across its offices. 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 

 

 

About iCapital Network 

 
iCapital Network’s mission is to power the world’s alternative investment marketplace. Its financial technology 

platform has transformed the way alternative investments are bought, sold and managed through tech-based 

solutions for advisors, their high-net-worth client base, wealth management firms, asset managers, and banks. 

The firm’s flagship platform offers advisors and their clients access to a curated menu of private equity, private 

credit, hedge funds, and other alternative investments at lower minimums with a full suite of due diligence, 

administrative support and reporting in a secure digital environment. Wealth management firms use iCapital’s 

turnkey technology solutions to provide clients with quality funds and simplified operational workflows in an 
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intuitive digital experience. Asset managers and banks leverage iCapital’s tech-enabled services to streamline 

and scale their private investments operational infrastructure. iCapital was recognized in the 2018, 2019, and 

2020 Forbes FinTech 50 and was named Solutions Provider of the Year in the 2020 MMI/Barron’s Industry 

Awards. As of December 31, 2020, iCapital Network has more than 340 employees and services more than 

$68bn in global client assets for more than 125,000 underlying accounts.   

 

For additional information, please visit iCapital Network’s website at  www.icapitalnetwork.com | 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc | Twitter: @icapitalnetwork   

See disclosures here.  

http://www.icapitalnetwork.com/
https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc
https://twitter.com/icapitalnetwork
https://www.icapitalnetwork.com/disclaimer/


 

 

 آي بارتنرز" لالستثمارإنفستكورب تطلق منصة "

 على تقنيات "آي كابيتال نتوورك" باالعتماد

 

، Investcorp iPartnersأنها أطلقت  اليوم أعلنت إنفستكورب - 2021يناير  28 –البحرين 

من التصفح والتقييم ن مستثمري الة التي تمكن حديث التكنولوجيا المالية ال تعتمد استثمار وهي منصة 

الخاصة والعقارات وعروض االستثمار البديلة األخرى الخاصة  الشركاتواالستثمار في 

 شركة منبثقة عن الشركة نفستكوربإل آي بارتنرزسوف تدير منصة  .بإنفستكورب عبر اإلنترنت

 .اليةانفستكورب للخدمات المألم اسمها ا

 

منصة إنفستكورب مثل  إلنفستكورب: "ت  حازم بن قاسم الرئيس التنفيذي المشاركتعليقاً على ذلك، قال  

بينما نواصل توسيع قاعدة مستثمرينا و الستراتيجية التوسع العالمية للشركة.  استمراراً  آي بارتنرز

ذوي المالءة المالية  ينالمستثمر تمتين قاعدتنا منعلى  منصة آي بارتنرزعمل تالمؤسسيين، س

على مستوى العالم بالشراكة مع  ةوالمتنامي  ةق الثروة الخاصة الكبيراسو أإلى  نفاذناوتوسيع  العالية

منهجنا المتميز في خدمة العمالء والذي يمثل حجر الزاوية في  منصة آي بارتنرزعزز وت ك. البنو 

 ".نموذج عملنا وثقافة شركتنا

 

، منصة التكنولوجيا iCapital Network1بالتعاون مع  "إنفستكورب آي بارتنرز"تم تطوير 

 إدارة األصول والثروات. في قطاعي ةالبديل راتستثمالالوالكفاءة  النفاذالمالية الرائدة التي تعزز 

 

1 (1) Institutional Capital Network, Inc. and affiliates (herein “iCapital Network” or “iCapital”) 



 

 

 

مجلس إدارة وتعليقاً على الشراكة مع إنفستكورب، قال لورانس كالكانو، الرئيس التنفيذي ورئيس 

 طويريسعدنا أن يتم اختيارنا لتوفير التكنولوجيا لتمكين إنفستكورب من ت ": "آي كابيتال نتوورك"

ذوي المالءة المالية العالية مجموعة واسعة من قّدم لعمالئها  أن ت منصة فعالة وآمنة يمكن من خاللها  

نتطلع و . ةالخاص قاسو االبما في ذلك فرص االستثمار المشترك المباشر في  ،االستثمارات البديلة

مدفوعة بااللتزام المشترك بتقديم التكنولوجيا والطويلة األمد مع إنفستكورب الإلى مواصلة شراكتنا 

 سوق عالمي متناٍم". فيالبديلة  اتمتطلبات االستثمارالذكية التي تلبي 

 

إنفستكورب آي بارتنرز" عبدالرحيم سعد، رئيس قسم الشراكات العالمية في يتولى إدارة "

على المستوى بالتكنولوجيا المالية  المدعومة    ةالبديل  اتاالستثمار  إنفستكورب الذي قال: "يقوم توفير

المنظمون الطابع الديمقراطي ضفي اتية: ي ؤ اتجاهات تنظيمية وتجارية وتكنولوجية م على العالمي

والبنوك الموزعة المزيد   ونالخاص  نمستثمرو اليخصص  وعلى الوصول إلى فرص تكوين الثروة؛  

هذا  دخوللالستثمارات البديلة؛ والتقدم التكنولوجي الذي يمّكن مديري األصول من  الرساميلمن 

 ".اب من السوق بطريقة أكثر كفاءة وقابلية للتطوير وسهولة من أي وقت مضىالقطاع الجذ

 

ودول مجلس المتحدة تجدر اإلشارة إلى أن منصة "إنفستكورب آي بارتنرز" أُطلقت في الواليات 

ً التعاون الخليجي،   .مع خطط للتوسع دوليا

 

 -انتهى-

  



 

 

 نبــذة عن إنفستكورب

حصص في الشراكات   إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة،
 العامة، والبنى التحتية. 

الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين وسنغافورة.   دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون   12وإلنفستكورب اليوم حضور في  
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  32.2، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020يونيو  30حتى تاريخ 

 جنسية في مكاتبها حول العالم. 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
 ندى عبدالغني
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
 

 

 نبذة عن "آي كابيتال نتوورك"

تها لتكنولوجيا المالية طريقة شراء االستثمارات البديلة وبيعها وإدار تها لغيرت منصعلى تمكين السوق العالمي لالستثمارات البديلة.  وقد    "آي كابيتال نتوورك"تعمل  
 العالية وشركات إدارة الثروات ومديري األصول والبنوك.  المالءةلمستشارين وقاعدة عمالئهم من أصحاب التي تخدم امن خالل الحلول القائمة على التكنولوجيا 

مان الخاص وصناديق التحوط الخاصة واالئتالشركات من أسهم  منتقاةتوفر المنصة الرئيسية للشركة للمستشارين وعمالئهم إمكان الوصول إلى قائمة و 
تستخدم شركات إدارة الثروات الحلول التقنية المتكاملة . و والدعم اإلداري وإعداد التقارير في بيئة رقمية آمنة الالزمةالعناية  كلواالستثمارات البديلة األخرى مع 

يستفيد مديرو األصول والبنوك من خدمات و . سلسةطة في تجربة رقمية أموال وتدفقات عمل تشغيلية مبسقدرة الوصول إلى لتزويد العمالء ب "من "آي كابيتال
 Forbes FinTechقائمة  فيتقديرًا  ""آي كابيتالوقد نالت المدعومة بالتكنولوجيا لتبسيط وتوسيع البنية التحتية التشغيلية الستثماراتهم الخاصة.  ""آي كابيتال

 31اعتبارًا من و . MMI/Barron’s Industryفي قائمة جوائز  2020وحصلت على جائزة أفضل مزود حلول للعام  2020و  2019و  2018 أعوام 50
في  حساب 125000مليار دوالر من أصول العمالء ألكثر من  68موظفًا وتخدم أكثر من  340أكثر من تضم  نتوورك" "آي كابيتال باتت، 2020ديسمبر 

 .العالم

   www.icapitalnetwork.comزيد من المعلومات زيارة: لم
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. hereSee disclosures  

 

http://www.investcorp.com/
http://www.instagram.com/investcorp
http://www.twitter.com/Investcorp
http://www.linkedin.com/company/Investcorp
mailto:nabdulghani@investcorp.com
http://www.icapitalnetwork.com/
https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc
https://twitter.com/icapitalnetwork
https://www.icapitalnetwork.com/disclaimer/

	Disclosure of Material Information_Investcorp launches iPartners (1)
	Investcorp launches FinTech investment platform iPartners (E) BH (1)
	Investcorp launches FinTech investment platform iPartners (A) BH (1)

