
  

  

 
 ُمهيكلصندوق ثانوي  إلنشاء صفقةوقعان ت هاربورفستو  إنفستكورب

 دوالر مليار 1 بقيمة أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في الخاصة للشركات
 

 الشركات اإلقليمية فيالعالمية  المؤسسات استثمار تسهّلالشراكة 
 

في االستثمارات  المتخصصة الرائدة العالمية المالية المؤسسة ،إنفستكورب تأعلن :2019أكتوبر  28 البحرين،
ــــــالي ،البديلة إنفستكورب  محفظة دعم بموجبها يتم" هاربورفست" شركة مع ُمهيكلة ثانوية بيعصفقة  اتوقيعه عن ومـ

 بســـيولة دوالر مليون 866 البالغةاالســـتثمارية من الشـــركات الخاصـــة في من قة الشـــرل افوســـ  وشـــمال أفريقيا 
 افســــهم إصــــدارات في لالســــتثمار المخصــــ  الجديد المال رأس من دوالرمليون  70إلى  تصــــل قيمةب إضــــافية
 لتصــــــويت صــــــفقةال هذه تخضــــــعو  .الجديدة االســــــتثمارية الفر  تحقيللمخصــــــصــــــة مليون دوالر  60و الجديدة

واصــــــل إنفســــــتكورب يوســــــ. افخرى المرعية شــــــرو الوغيرها من  المختصــــــة الرقابيةالجهات  موافقةو  المســــــتثمرين
 افوســـــ  الشـــــرل من قة في الخاصـــــة الشـــــركات وحدةعمل  فريل ســـــيتولى بينما ،في المحفظة بحصـــــت االحتفاظ 
 إدارة هذه المحفظة. "إنفستكورب" دىل التابع أفريقيا وشمال

 
هذه الصــــــــفقة  تشــــــــكل: "إنفســــــــتكورب لدىالرئيس التنفيذي المشــــــــار   اســــــــم،ققال حازم بن  ،المناســــــــبة هذه وفي

 بالنســـــبةفي من قة الشـــــرل افوســـــ  وشـــــمال أفريقيا  إنفســـــتكورب على جاذبية محفظة ملموســـــاا  دليالا  االســـــتثنائية
 تحقيل فيالمبتكر  ونهجنا ،‘هاربورفست’مع  القوية شراكتنا تعزيزوقدرتنا على  ،العالمية االستثمارية للمؤسسات

نشـــان صـــندول اســـتحواذ في  الثانوية الســـول صـــفقات في الواســـعة خبرتنا إنأصـــحاب المصـــلحة.  لجميعالقيمة  وا 
 ."المن قة في االستثمارية االستراتيجية هذه رواد نكون أن وقدرتنا على مصداقيتنا مدى تؤكد أن أوروبا

 



   

 مؤسسة معالقوية  شركاتنامواصلة يسعدنا " ":بارتنرز "هاربورفست لدىالمدير العام ، أتربيري ديفيد قال جانب  من
 من مبتكرة ســيولة حلول ت وير في شــركانالالصــفقة تؤّكد قدرتنا على التعاون مع  وهذه ،إنفســتكورب وقيمة بحجم
 ".المعنية اف راف مختلف على بالفائدة تنعكس أن شأنها

 

افوروبية.  الخاصـــــة شـــــركاتال في لالســـــتثمارصـــــفقتين مماثلتين  2019في يناير  تإنفســـــتكورب قد وقع توكان
من  مدعوم تكميلي صــــــــندول إلى" "إنفســــــــتكورب تكنولوجي بارتنرزفي صــــــــندول  شــــــــركتين لنقلوكانت إحداهما 

 االستثماريةإنفستكورب  ةمحفظ أصول من عدد  رح تضمنتبيع ثانوية  صفقة فكانت الثانية، أما". بورفستر "ها
نشان" كابيتال"كولير  شركةمن الشركات الخاصة افوروبية إلى   .جديد استحواذ صندول وا 

 
 -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  185رب أكثر من ، أبرم إنفستكو1982ومنذ تأسيسه في عام 

ناعية. وقد بلغ عدد األوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الص

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

 أمريكي.

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

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

 االجتماعي 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
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 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفستكورب

 ندى عبدالغني
17515467 973+ 

nabdulghani@investcorp.com 

 برنزوي  غلف 
 سيلين أسود

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