
 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

  الهندية بيواكوف في شركة مليون دوالر 11.2 يستثمر إنفستكورب

 

االستثمارات  المتخصصة في، المؤسسة المالية العالمية الرائدة إنفستكوربأعلن  -2019أكتوبر  14، البحرين
براندز برايفيت ليمتد" في شركة "بيواكوف أمريكي  مليون دوالر 11.2بقيمة  ا  استثمار قيادته عن البديلة، 

"(Bewakoof.com" الشركة"" أو)والتي  اإلنترنتعبر  ستجارة المالبمجال في الرائدة  ، إحدى الشركات الهندية
 مستشار ا لـ  IndigoEdgeوكانت شركة .برابهيران سينغ وسيدهارث مونوتعلى يد  2011تأسست في العام 

Beewakof.com .خالل الصفقة 

، جيل األلفية في جميع أنحاء الهندلبي أذواق أزياء تمنتجات على ابتكار  Bewakoof.comدأبت ، انطالقتها منذ و 
تمكنت الشركة من بناء ، وجيرة . وخالل فترةبفضل تصاميمها المبتكرة بناء سمعة قوية منذ ذلك الحين فيونجحت 

تفاعلية منصة رقمية ب ، مدعومةالتصميم وسلسلة التوريدمجاالت في  ها قدراتتعزيز عالمة تجارية قوية من خالل 
قاعدة واتساع  شهريا   ج  نت  م  ألف  650تتجاوز ل ها نمو حجم مبيعاتإلى قادت هذه الجهود . و ئها لعمالوفر تجربة غنية ت

 .بشكل متكرر المنصة منلشراء اودون اغالبيتهم يع، عميلماليين  4 ئها لتضم اليوم ما يزيد عنعمال

 

تسعدنا  : "بيواكوف براندز برايفيت ليمتدلشركة المشارك والمدير برابهيران سينغ، المؤسس قال المناسبة،  هذه وفي
وسيدعم  مسيرة نمونا.  منمهمة و نمضي نحو مرحلة جديدة بينما إنفستكورب مؤسسة مالية عريقة بحجم الشراكة مع 

، وسنواصل Bewakoof.com فيالذين يمثلون أولويتنا القصوى  عمالئنا التزامنا المستمر بخدمة  االستثمارهذا 
تلبي مختلف األذواق. التي تجمع بين الجودة العالية والتصاميم األنيقة والعصرية متميزة جهودنا لتوفير منتجات أزياء 

 االستثمار فينتطلع لمواصلة الماضيين، فإننا مدى العامين  علىنفخر بالنمو الكبير الذي حققناه حين أننا  فيو 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فريق دعم المواهب لاستقطاب أفضل  علىاالبتكارات التكنولوجية والتركيز  منعبر االستفادة  عمالئنا تحسين تجربة 
  عملنا". 

 

تحظى : "لدى إنفستكورب الهندالشركات الخاصة  االستثمار في سم الرئيس المشارك لقشارما، غوراف وقال 
Bewakoof.com   منتجات عالية الجودة  الشركة. كما توفر برابهيران وسيدهارثمتميز يقوده مؤسساها  بفريق عمل

أرباح صافية. وقد دعمت كل األسعار المناسبة وكفاءة استخدام رأس المال وتحقيق االبتكار و  علىعملها  فيوتركز 
شركات بين شركة فريدة من نوعها حيث نرى بأنها  Bewakoof.comاالستثمار في جدوى هذه العوامل قناعتنا ب

والتعاون شراكة ناجحة معا  . ونتطلع إلى الهنديةالسوق  فيالتجارة اإللكترونية المتخصصة بالمنتجات االستهالكية 
 قطاع األزياء العصرية الهندي".  فيلبناء عالمة تجارية مرموقة  الشركةرؤية مؤسسي  تحقيقسبيل  فيعن كثب 

 

المجزيــة  الفــرا االســتثمارية تحقيــق للسوق الهندية والتي تقــوم علــى  ة إنفستكوربمع استراتيجيستثمار هذا االويتماشى 
 إنفســتكورب. وكــان المســتهلكينحظــى منتجاتهــا بشــعبية واســعة بــين وتالتي تتمتع بنمــاذأ أعمــال مســتدامة  في الشركات

 الهنــد فــيالخاصــة  فــي الشــركاتألول صــناديقه لالســتثمار مليــار روبيــة هنديــة  10مســاهمات بل ــت جمــع  فــيقد نجــ  
ــة الصـــحية ةيركـــز علـــى ثالثـــ الـــذي و  ــة والرعايـ ــدمات الماليـ ــتهالكية والخـ ــلع االسـ ــمل السـ ــية تشـ بجانـــب و  .قطاعـــات رئيسـ

أربــع شــركات هــي "إنكريــد" و"إيــه إس جــي" و"زولــو" في  حتى اليومالصندوق استثمر ، Bewakoof.comفي استثماره 
 ."و"سيتي كارت

 

 فيتاريخ حافل بالنجاح تمتع ب، ويمختلف أنحاء العالم في مليار دوالر 28 قيمتها ويدير إنفستكورب أصوال  تتجاوز 
يعزى نجاح و  .والذي يمثل أحد مجاالت عمله الرئيسية متوسطة الحجمالخاصة الشركات  فياالستثمار مجال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اكتسبتها عاما   40 حوالي إلىبخبرات طويلة تصل التي تتمتع المتخصصة وحدته  إلى ا المجالهذ ضمناستثماراته 
 36مجتمعة  قيمتها تجاوزت صفقات أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق األوسط ب منكل  فيناجحة  خالل استثمارات   من

قطاعات تجارة التجزئة والمنتجات االستهالكية  ضمنشركات تعمل  فياستثمار  200 حواليعبر  مليار دوالر
  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

و طموحة يواصل من خاللها تركيزه على تعزيز عوائد  والمؤسسات فرصاً في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيته الجديدة، أطلق إنفستكورب استراتيجية نم

التحتية،   ى أساسية 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   28.2، بلغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2019نيو يو 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   185، أبرم إنفستكورب أكثر من 1982ام ومنذ تأسيسه في ع

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

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

مومباي وسنغافورة. للحصول على المزيد من  في مكاتبه في كل من نيويورك ولندن والبحرين وأبوظبي والرياض والدوحة و موظفًا 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 

 
 
 

http://www.investcorp.com/
http://www.twitter.com/Investcorp
http://www.linkedin.com/company/Investcorp
http://www.instagram.com/investcorp
http://www.investcorp.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 إنفستكورب 
 ندى عبدال ني
17515467  973+ 

nabdulghani@investcorp.com 

 برنزويك غلف 
 سيلين أسود

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