
 

 

 250تصل الى  " إلدارة الدينXXIV في "هارفست سي إل أو االكتتاباتإنفستكورب: 
 مليون يورو 

  

 

 250" بلغت  XXIV  سي إل أو"هارفست    في  االكتتاباتأن  اليوم    أعلنت إنفستكورب –  2020  يوليو  28البحرين،  
 مليون يورو.

 
مليون  489بقيمة  ها، بعد التزام2020نفستكورب عام إلمضمونة القروض استثمار في مجال الثاني  عتبر هذايو 

من  17. وهذه العملية هي الا العامهذلاألكبر من هذا النوع في أوروبا  ، والذي يعتبر 2020  يورو في مارس
ترفع األوروبية، و ضمن ما ُيعرف بعمليات "الجيل الثاني، فترة ما بعد األزمة المالية" اللتزامات القروض المضمونة 

 مليارات يورو. 7إلى  األوروبية ي القروض المضمونةقيمة األصول الُمدارة إلنفستكورب ف
 

خصوصًا أنه يستند إلى محفظة متنوعة   ونة جذب اهتمامًا كبيرًا، مالقروض المضاالستثمار في  جدير بالذكر أن هذا  
المعلوماتية بقطاعات قوية ومرنة مثل الخدمات والرعاية الصحية والبرامج  المرتبطةمن القروض الكبيرة المضمونة 

 وفترة ثالث سنوات إلعادة االستثمار.، فترة سنة خاللال يمكن استعادة الدين بشرط أنه العملية  خضعوالتعليم. وت
 

 XXIV: "يسعدنا أننا أغلقنا بنجاح هارفست  شفي إنفستكورب جيريمي غو   الدينإدارة    مجموعةالرئيس العالمي ل  وقال
ألننا نعتقد أن البيئة الحالية توفر فرصًا جذابة لالستثمار في األصول القوية وذات األداء الجّيد. وبعد إبرام صفقة 

 2020صندوق االئتمانات )المضمونة( "ماونت رو" في مايو، يصل مجموع األصول الُمدارة التي تم جمعها عام 
ى قوة منصة االئتمان لدينا وقدرة فريقنا على االستفادة من عل ذلك ويدلمليار دوالر أميركي.  1.5حتى اآلن إلى 

الفرص المتاحة في السوق ضمن المشهد االستثماري بعد جائحة كوفيد. ونحن ممتنون لمستثمرينا الجدد والحاليين 
 لدعمهم المتواصل وحماستهم الستراتيجية االستثمار االئتماني التي نعتمدها".



 

 

 
مليار دوالر أميركي من األصول على مستوى العالم، وهو من أكبر  13فستكورب نحو في إن الدينيدير قسم إدارة 

سنة في  15مديري القروض المضمونة في أوروبا. ويملك فريق قسم إدارة االئتمان في إنفستكورب خبرة تتجاوز 
 .روبااالستثمار في أسواق االئتمان العالمية ويعتبر من أهم خمسة مديرين للقروض المضمونة في أو 

 

 – انتهى –

 

 نبــذة عن إنفستكورب

حصص في الشراكات   إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة،
عوائد جذابة لعمالئها مع خلق قيمة طويلة األجل في الشركات المستثَمر فيها ، ركزت الشركة على تحقيق 1982العامة، والبنى التحتية. ومنذ تأسيسها عام 

 والمساهمين لديها، كونها مستثمرًا حكيمًا ومسؤواًل.

 ميع الجهات تستثمر إنفستكورب جزءًا كبيرًا من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعمالئها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح ج
قة مع احتياجاتهم، المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عمالئنا لتقديم حلول متواف

 ريادي.عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر و 

مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  31.1، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2019ديسمبر  31حتى تاريخ 
 يجي، مومباي وسنغافورة. جنسية في مكاتبها في كل من نيويورك، لندن، دول مجلس التعاون الخل 43موظفًا من  460مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 
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