
 

 

في صندوق ثاٍن للقروض اإليطالية المتعّثرة مليون يورو 340ستثمار ا :إنفستكورب  
 

 340اليوم أنها أبرمت نهائيًا عقدًا لضخ استثمار قيمته نحو  أعلنت إنفستكورب – 2020 مايو 27، البحرين
"إيدوس وقد كان المستشار الحصري للصفقة  . يورو في صندوق إيطالي ثان للقروض المتعّثرة المضمونةمليون 

بارتنرز"، وهي شركة إيطالية رائدة متخصصة في االستشارات واالئتمان، تتخذ من مدينة ميالنو اإليطالية مقرًا لها. 
تيجية القروض اإليطالية المتعثرة التي مليون يورو من األصول إلسترا 460وحتى اآلن، تم تخصيص أكثر من 

 وضعتها إنفستكورب و"إيدوس بارتنرز".
 

يستثمر الصندوق الثاني للقروض اإليطالية المتعثرة في قروض مضمونة بعقارات سكنية وتجارية في إيطاليا. ويمثل 
محفظة للفرص  ، أول 2011الصندوق محفظة انفستكورب التاسعة للفرص الخاصة. وقد أطلقت إنفستكورب عام 

 الخاصة بهدف االستفادة من الفرص الناشئة عن اضطرابات السوق والتحوالت الهيكلية.
 

وقال رئيس الفريق العالمي للتوزيع وإدارة العالقات االستثمارية في إنفستكورب تيموثي مطر: "خلصنا قبل سنوات 
تقليل تعرضها لمخاطر االئتمان وتعزيز ميزانياتها عدة إلى أن العديد من البنوك في أنحاء إيطاليا ستحتاج إلى 

العمومية، وخلق فرص للمستثمرين من ذوي الخبرة الكبيرة في االكتتاب. ونحن نعرف جيدًا سوق القروض اإليطالية 
 المتعّثرة، وقد عززنا قدراتنا أكثر من خالل شراكات مع خبرات محلية متخصصة في سوق االئتمان اإليطالي".

 

إيلينا رانغويلوفا: "هناك فرص قوية  في إنفستكورب، يةر ، قالت المحللة اإلستراتيجية للمحافظ االستثمامن جهتها
للحصول على قروض جذابة بحسومات كبيرة في سوق القروض اإليطالية المتعّثرة. ونحن نؤمن بأن صندوق 

في السوق، كما أننا ملتزمون باالستفادة إنفستكورب الجديد للقروض اإليطالية المتعثرة سيساعد في تلبية حاجة مهمة  



 

 

من خبرتنا ومواردنا لخلق قيمة ومساعدة المستهلكين والشركات اإليطالية خالل هذه المرحلة. ونقّدر الدعم الذي 
 نتلقاه من شركائنا الحاليين والمستثمرين الجدد، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكتنا مع إيدوس".

 

 – انتهى –

إنفستكورب نبــذة عن   

في مختلف أنحاء العالم. وفي ضوء رؤيتها الجديدة، أطلقت  استثمارية لعمالئها من األفراد ذوي المالءة المالية العالية والمؤسسات فرصًا  إنفستكورب تقدم
ة  استراتيجية نمو طموحة تواصل من خاللها تركيزها على تعزيز عوائد المستثمرين والمساهمين من خالل اتباع منهجية حكيمة لالستثمار في ستإنفستكورب 

 التحتية، وإدارة الدين، باإلضافة إلى االستثمار االستراتيجي.  ىخطوط عمل أساسية هي: الشركات الخاصة، العقار، العوائد المطلقة، البن

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول مدارة من قبل مديرين  31.1، بلغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2019 ديسمبر 31ى تاريخ وحت
  .مستقلين، إلى جانب أصول خاضعة لنموذج االستشارات غير التقديرية حيث تحصل إنفستكورب على رسوم محتسبة على أساس األصول المدارة

صفقة استثمارية في شركات خاصة في الواليات المتحدة االميركية وأوروبا ومنطقة الشرق  195، أبرمت إنفستكورب أكثر من 1982نذ تأسيسها في عام وم
صناعية. وقد بلغ عدد األوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات ال

مليار دوالر   61صفقة، بقيمة إجمالية تتجاوز  700صفقات االستثمار العقاري في العقارات السكنية والتجارية في الواليات المتحدة االميركية وأوروبا أكثر من 
 أمريكي.

موظًفا في مكاتبها في كل من نيويورك ولندن والبحرين وأبوظبي والرياض والدوحة ومومباي وسنغافورة. للحصول على    450 ما يقارب ويعمل لدى إنفستكورب
أو متابعتنا على قنوات التواصل  mwww.investcorp.coالمزيد من 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   

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ 
 إنفستكورب

 ندى عبدالغني 
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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