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Xponance and Investcorp to Launch Strategic Partnership 

in Support of Diverse and Woman-Owned Managers 

 

Bahrain, 6 April 2021 – Xponance, a $12 billion multi-strategy investment firm, and Investcorp today 

announced that they are entering into a strategic partnership to collaborate on General Partnership 

(GP) staking and seeding interests in diverse and woman-owned alternative asset managers. This 

venture will build on the strengths of both Investcorp’s extensive alternatives expertise and 

Xponance’s long-lived and pioneering efforts in the seeding and funding of strategies offered by 

diverse and woman-owned managers. 

 

Xponance Alts Solutions (XAlts), a subsidiary of Xponance, Inc., and Investcorp’s Strategic Capital 

Group (ISCG) will work together to increase access to strategic capital and other resources for select 

firms that are believed to have been historically overlooked. This approach will further enable diverse 

GPs in the mid-market space to optimize their business structures, support vertical or horizontal 

expansion, and seed adjacent strategies.  

 

Launched in 2019 by Anthony Maniscalco and David Lee, Investcorp’s Strategic Capital Group seeks 

to be a long-term strategic partner to mid-sized alternative asset managers, with a primary focus on 

GPs it believes to be well-established, with successful track records and that are poised for growth. 

Xponance’s alternatives platform, XAlts, was established earlier this year to provide direct capital 

solutions to emerging and diverse alternative managers. It is led by industry veteran Marquette 

Chester, who joined the firm in February.  

 

Tina Byles Williams, Founder and Chief Executive Officer of Xponance, said: “Our entrance into the 

alternatives space with ISCG is a natural extension of our DNA as a ‘force multiplier’ to expand 

opportunity for innovative investment strategies offered by diverse and woman-owned firms and 

industry professionals. Our deep experience in seeding, sourcing, and nurturing trusted 



 

manager relationships, combined with ISCG’s diversified sourcing, due diligence, structuring and 

value-enhancing disciplines, should make for a compelling and value-producing, long-term 

engagement.” Ms. Byles Williams joined the advisory board of ISCG, effective January 1, 2021.   

 

Rishi Kapoor, Co-Chief Executive Officer of Investcorp, commented: “At Investcorp, diversity is a key 

part of our uniquely global culture and we understand the critical importance of different perspectives 

as a driver of thoughtful decision-making and investment success. We are pleased to be partnering 

with the talented team at Xponance, with their 25-year track record of investing in diverse or woman-

owned businesses, to help our investors gain more exposure to such managers with the potential for 

growth and value creation. This partnership will build on our existing commitment to identifying best-

in-class private capital GPs, now with the opportunity for wider exposure to diverse and woman-

owned firms.”  

 

David Lee, Partner in ISCG, added: “We have been highly attuned to the growing appetite for capital 

within the diverse manager community, which has expanded at a higher rate than the overall private 

equity and private credit market over the past few years, despite traditionally being underserved and 

undercapitalized. At the same time, there is mounting interest from investors in gaining exposure to 

diverse managers. Through this partnership with Xponance, we are delighted to be able to connect 

with a broader group of stakeholders to create what we believe to be sustainable value for the 

managers and our investors.” 

 

 

- Ends - 

About Investcorp  
 
 

Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute return 
strategies, GP stakes and infrastructure. 
 
Investcorp today has a presence in 12 countries across the US, Europe, GCC and Asia, including India, China 
and Singapore. As of December 31, 2020, Investcorp Group had US $35 billion in total AUM, including assets 



 

managed by third party managers, and employed approximately 430 people from 43 nationalities globally 
across its offices. For further information, visit www.investcorp.com  and follow us @Investcorp on LinkedIn, 
Twitter and Instagram. 
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االستثمارات المتنوّعة  شراكة استراتيجية لدعم :إكسبونانس وإنفستكورب

 والمملوكة من نساء

 

، وهي شركة استثمارية متعددة Xponanceشركة "إكسبونانس"  كل من أعلنت  – 2021 أبريل 6البحرين، 

دخولهما في شراكة استراتيجية   عن ،مليار دوالر أميركي، وإنفستكورب  12قيمة أصولها تبلغ اإلستراتيجيات 

وذلك  لدعم مديري األصول البديلة المتنوعة من النساء. وسيعتمد هذا المشروع    للتعاون في إطار "شراكة عامة"،

وجهود "إكسبونانس" الطويلة األمد والرائدة في إنشاء  على نقاط القوة التي تملكها إنفستكورب في االستثمارات 

 وتمويل االستراتيجيات المقدمة من جانب شركات إدارة أصول تملكها نساء. 

"إكسبونانس إنك"، مع  ، وهي فرع لـ Xponance Alts Solutionsوستعمل "إكسبونانس آلتس سوليوشنز" 

فريق رأس المال االستراتيجي في إنفستكورب، لزيادة النفاذ إلى رأس المال االستراتيجي وموارد أخرى لشركات 

ت العامة المختلفة في السوق المتوسطة  مختارة يعتقد أنه تم تجاهلها على مّر الوقت. وسيمكن هذا النهج الشراكا

 من تحسين هيكليات أعمالها، ودعم التوسع الرأسي أو األفقي، ووضع االستراتيجيات الداعمة. 

فريق رأس المال االستراتيجي في إنفستكورب ليكون شريكاً   2019عام  أنتوني مانيسكالكو وديفيد لي أطلق 

ل البديلة المتوسطة الحجم، مع التركيز بشكل أساسي على الشراكات استراتيجياً على المدى الطويل لمديري األصو

   العامة التي يعتقد أنها راسخة، مع سجالت من النجاح وقدرة على النمو. وقد أُنشئت منصة "إكس آلتس" 

لالستثمارات البديلة في وقت سابق من هذا العام لتوفير حلول خاصة برأس المال المباشر لشركات إدارة األصول  

 انضم إلى الشركة في فبراير.  الذي  ماركيت تشيسترالبديلة المباشرة الناشئة والمتنوعة. ويقودها المخضرم 

 

: "إن دخولنا مجال االستثمارات البديلة  "إكسبونانس"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تينا بيليس ويليامزقالت 

هو امتداد طبيعي لهويتنا باعتباره "مضاعف القوة" لتوسيع  فريق رأس المال االستراتيجي في إنفستكورب مع 

فرص وضع استراتيجيات االستثمار المبتكرة التي توفرها شركات متنوعة ومملوكة للمرأة والمتخصصون في  



 

 

ً إلى جنب مع الخبرات هذا المجال. إن خبرتنا العميقة في تكوين عالقات مع مديري األصول الموثوق ين، جنبا

زة للقيمة، يجب أن تؤدي إلى    فريق رأس المال االستراتيجي في إنفستكورب المتنوعة ل وحسن أدائه وأساليبه المعّزِّ

مشاركة فعّالة وُمنتجة للقيمة وطويلة األجل". وجدير بالذكر أن السيدة بيليس ويليامز انضمت إلى المجلس  

 . 2021يناير   1اعتباراً من االستراتيجي في إنفستكورب  فريق رأس المالاالستشاري ل 

الرئيس التنفيذي المشارك في إنفستكورب: "في إنفستكورب، يُعَّد التنوع جزءاً أساسياً    ريشي كابورمن جهته، قال  

ذ قرارات من ثقافتنا العالمية الفريدة، ونحن نتفهم األهمية الكبرى لوجهات النظر المختلفة باعتبارها محركاً التخا

، الذي يملك "إكسبونانس"مدروسة ونجاح االستثمارات. ويسعدنا أن نتشارك مع الفريق الموهوب والمؤّهل في 

عاماً من االستثمار في شركات متنوعة أو مملوكة لنساء، وذلك لمساعدة مستثمرينا في اكتساب  25سجالً يمتّد 

توافر إمكانات النمو وخلق القيمة. وسترتكز هذه المزيد من فرص التعامل مع شركات إدارة أصول كهذه مع 

الشراكة على التزامنا الحالي بتحديد أفضل الشراكات العامة ذات رأس المال الخاص، مع إتاحة الفرصة للتعامل  

 على نطاق أوسع مع الشركات المتنوعة والمملوكة لنساء". 

الحاجة المتزايدة إلى رأس  الحظناستكورب: " فريق رأس المال االستراتيجي في إنف، الشريك في ديفيد ليوقال 

المال داخل مجتمع شركات إدارة األصول المتنوعة، والذي توسع بمعدل أعلى من إجمالي سوق االستثمار في  

الشركات الخاصة واالئتمان الخاص على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من معاناة هذا المجتمع من  

هناك اهتمام متناٍم من المستثمرين بمزيد من التعامل مع شركات  لة اإلقبال ونقص رأس المال. في الوقت نفسه،ق

إدارة أصول متنوعة. ومن خالل هذه الشراكة مع "إكسبونانس"، يسعدنا أن نكون قادرين على التواصل مع  

 إدارة األصول ولمستثمرينا".  مجموعة أوسع من المعنيّين لخلق ما نعتقد أنه قيمة مستدامة لشركات 

 

 

 - انتهى -

 
 

 
  نبــذة عن إنفستكورب

حصص في  إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، 
 الشراكات العامة، والبنى التحتية. 



 

 

الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين  دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون  12وإلنفستكورب اليوم حضور في 
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من  35، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020ديسمبر 31وسنغافورة. حتى تاريخ 

 .بها حول العالمجنسية في مكات 43موظفًا من  430قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

 أو متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي www.investcorp.com للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: 
@Investcorp   في كل منInstagram  Twitter LinkedIn. 

  

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفستكورب

 ندى عبدالغني
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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