
 

 

  

تتجاوز الهدف المحدد وتصل الى   دارة الديننفستكورب: االكتتابات في "ماونت رو" ل إ
 مليون يورو  318

 
ات استثمار ب دراة الدينإل"ماونت رو" غالق صندوق إ عن اليوم  أعلنت إنفستكورب – 2020 يونيو 1، البحرين
 مليون يورو. 300الهدف المحّدد لالكتتاب عند متجاوزًا مليون يورو،  318بلغت 

 
االستثمارية  افي إنفستكورب، عبر "ماونت رو"، إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيته الدينإدارة  تسعى مجموعةوسوف 

 هذا يركزو إلنشاء وإدارة محفظة متنوعة من القروض المضمونة األوروبية ذات الحجم الكبير، وغير المتعّثرة. 
الضريبة واالستهالك على استهداف أكبر الشركات األوروبية وأكثرها سيولة بمتوسط أرباح قبل الفوائد و  الصندوق 

 مليون يورو سنويًا. 200وإطفاء الدين يفوق 
 

السعي و "،  19  –المحفظة الحالية للصندوق لتكون ذات خصائص ثابتة مع دراية بتداعيات وباء "كوفيد    تكوينوقد تم  
وق إلى االستفادة من اضطرابات السوق للحصول على قروض عالية األداء بمستويات كلفة مخفضة. ويرّكز صند

% من رأس المال الملتزم، على القطاعات والشركات التي تعتقد إنفستكورب   35"ماونت رو"، الذي استخدم بالفعل  
 " بهدف التمكن من توزيع عائدات فصلية قوية وثابتة.19 –أنها أقل عرضة للتأثر بـ "كوفيد 

 
: "لقد اضطربت سوق شفي إنفستكورب جيريمي غو  الدينإدارة  مجموعةالرئيس العالمي ل وفي هذا الصدد، قال

. ونحن 2008القروض ويجري تداول قروض مضمونة كبيرة بمستويات لم نشهدها منذ األزمة المالية العالمية عام  
نعتقد أن الظروف قد أوجدت فرصًا استثمارية جذابة فيما نحن في وضع قوي يتيح لنا االستفادة من مواهبنا وخبراتنا 

 حافل في االستثمار في القروض األوروبية الكبرى المضمونة".وسجلنا ال
 



 

 

وأضاف: "من المتوقع أن يستفيد الصندوق من توافر قروض غير متعّثرة بحسم كبير، تملك إمكانات تقديم عائدات 
ار ثابتة وقيمة نسبية قوية مع تقلب محدود. ونحن ممتنون لشركائنا االستثماريين على دعمهم، ونتطلع إلى استثم

 قدرات الصندوق في قروض مضمونة كبيرة".
 

يذكر أن صندوق "ماونت رو" جذب مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين العالميين الحاليين والجدد، بمن في 
ودول مجلس ذلك المستثمرون المؤسسيون والمكاتب العائلية والعمالء من القطاع الخاص في أنحاء أوروبا وآسيا 

 .التعاون 
 

رغم التحديات التي تيموثي مطر: " ،االستثمارية في إنفستكورب وقال رئيس الفريق العالمي للتوزيع وإدارة العالقات
تخلق في المقابل فرصًا للمستثمرين ذوي المهارات العالية الذين يمكنهم  إال إنهاالبيئة الحالية للسوق،  تواجهها

ر بأقل من قيمتها الحقيقة. ونحن نعتقد أن االكتتاب  التعرف على األصول التي يحتمل أن تكون جذابة والتي تقدَّ
ونثّمن الدعم   لمستثمرين،بين االزائد في ماونت رو يعكس ثقة عمالئنا بشركتنا وكذلك قوة عالمتنا التجارية ومكانتها 

 مستثمرينا".جميع القوي من 
 
من  يمليار دوالر أميركي من األصول، وه 13 حوالي تديرفي إنفستكورب  الدينإدارة  مجموعةجدير بالذكر أن ال

د أدار فريق فقمليارات يورو من األصول المدارة.  7بين أكبر مديري القروض المدعومة في أوروبا مع أكثر من 
سنوات، ويستفيد  10ثمار في قسم إدارة االئتمان في إنفستكورب أصول قروض أوروبية مضمونة ألكثر من االست

 .من حضوره الدائم في سوق االئتمان األوروبية وقدرته الكبيرة على عقد الصفقات الناجحة
  
 

 – انتهى –

 

 

 نبــذة عن إنفستكورب 



 

 

 

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

 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 برديسم 31وحتى تاريخ 
  .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 1982ام ومنذ تأسيسها في ع
عدد  ناعية. وقد بلغاألوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الص

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

ض والدوحة ومومباي وسنغافورة. للحصول على  موظًفا في مكاتبها في كل من نيويورك ولندن والبحرين وأبوظبي والريا  450 ما يقارب ويعمل لدى إنفستكورب
أو متابعتنا على قنوات التواصل  www.investcorp.comالمزيد 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 العالمية الرجاء االتصال بـ 
 إنفستكورب

 ندى عبدالغني 
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 

 

 

 

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

