
 

 

عملية دمج ألعمال استثمارات العوائد الُمطلقة بين إنفستكورب وتاغس لتأسيس 
 إنفستكورب تاغس المحدودة 

  

وعة تاغس، إحدى الشركات األوروبية الرائدة في إدارة األصول مومج أعلنت إنفسكورب  –  2020  مايو  6البحرين،  

دمج قسم استثمار العوائد الُمطلقة في إنفستكورب وشركة تاغس البديلة، اليوم عن إنشاء مشروع مشترك من خالل 

 كابيتال الفرع المعني باستثمار العوائد الُمطلقة لدى تاغس.

من خبرات تاغس كابيتال وقسم استثمار   -الذي أطلق بإسم إنفستكورب تاغس المحدودة    –يستفيد المشروع المشترك  

مليارات دوالر   6ى إنشاء منصة عوائد مطلقة عالمية رائدة مع أكثر من  العوائد الُمطلقة في إنفستكورب في السعي إل

أميركي من األصول المدرة للدخل، بما في ذلك المحافظ االستثمارية المدارة، والتمويل األولي، وسوى ذلك من 

واحدة من الشركات   وستساهم خبرة فريق العمل المشتركة في جعل إنفستكورب تاغس المحدودة   . الحلول االستثمارية

 العالمية الرائدة لالستثمار المشترك.

وعّلق الرئيس التنفيذي المشارك إلنفستكورب، ريشي كابور على االتفاق بقوله: "ُتبرز هذه الشراكة التزام إنفستكورب 

ونحن  في كل أنحاء العالم. الحلول االستثماريةباالستمرار في خدمة قاعدة المستثمرين بفضل مجموعة أوسع من 

نعتقد أن المشروع المشترك مع تاغس سيساهم في تحقيق النمو السريع والتوسع الجغرافي، بفضل تعزيز المهارات 

االحترافية للعاملين فيه وتوسيع قاعدة العمل، كما سيعمل على تلبية الطلب لالستثمار في العوائد الُمطلقة بعد أزمة 

تماثلة، مع التركيز على تقديم أفضل خدمة للعمالء وأداء فّعال . وسيلتزم هذا العمل بقيم جوهرية م19-كوفيد

 ومصالح موّحدة بين الجانبين".



 

 

الشريك المؤسس لتاغس بانفيلو تارانتيلي: "تاغس وإنفستكورب هما شريكان مثاليان و   الرئيس التنفيذي  من جهته، قال

قون من أن نقاط القوة لدينا ستعّجل في تحقيق لهما تاريخ طويل في تقديم األداء الجيد والتميز في العمل. نحن واث

أهدافنا ودفع عجلة النمو. إن توافر موارد إضافية، واتساع نطاق العمل إلى المستوى العالمي، والوصول إلى مصادر 

متعددة لرؤوس األموال، ستعززمن قدرتنا على تقديم عوائد في ظل األسواق الحالية المتقلية واالستجابة للتحديات 

 يدة التي سنواجهها نتيجة ألزمة كوفيد". الجد

وسيترأس كل من ليونيل إرديلي، رئيس قسم استثمار العوائد الُمطلقة في إنفستكورب، وسالفاتوري كوردارو، الشريك 

 كابيتال اإلدارة الحالية للمشروع المشترك.  لشركة تاغس االستثماراترئيس و  المؤسس

م المشروع المشترك في دعم عمالئنا، حيث سنتمكن من تقديم مجموعة أوسع من وقال ليونيل إيرديلي: "سيساه

حلول االستثمار ذات العوائد المطلقة عبر االستراتيجيات واألسواق. وبينما نقّدم أفضل ما لدينا في مؤسستينا، 

 سنستمر في التركيز على الحفاظ على أسلوب العمل الذكي والمرن الذي كان وراء نجاحنا".

ق سالفاتوري كوردارو قائاًل: "تعتبر إنفستكورب الشريك األمثل لتاغس لتعزيز قدرتنا على تقديم األداء األفضل وعل

للمستثمرين. وستعمل الشراكة على توفير فرق العمل من ذوي الخبرة في مجالنا مع مجموعة شاملة من الحلول، 

 سملة للمديرين الناشئين".وسجل حافل ال مثيل له في توفير التمويل األولي وتعزيز الر 

 

 الفوائد المتوقعة من عملية الدمج

ستستفيد الشركتان مًعا من مجموعة منتجات أكبر، بما في ذلك المحافظ المتعددة   :توسيع منصة االستثمار •

الصناديق، كصناديق التحوط، الديون الخاصة واالستثمارات المؤثرة، شراكات التمويل األولي وتعزيز 

الرسملة، محافظ فرص االستثمار المتخصص، عالوات المخاطر واألصول المتقاطعة، واستراتيجيات 



 

 

االستثمار الجماعي في األوراق المالية القابلة للتحويل. وسيتمكن المشروع المشترك من االستفادة  تعهدات

 من المبادرات البيئية والمجتمعية والحوكمية لكلتا المؤسستين التي ترّكز على االستثمارات المستدامة.

ستثمار العوائد الُمطلقة في ال يوجد تداخل بين العمالء في عمليات قسم ا :توسيع العالقات مع العمالء •

إنفستكورب وتاغس كابيتال، ويوفر الدمج فرصة مثالية لتوسيع العالقات مع العمالء. ويمثل العمالء في 

%(، مع انتشار بقية 40أميركا الشمالية أكبر مكّون من األصول الُمدارة للمشروع المشترك )ما يقارب 

 والشرق األوسط.العمالء بالتساوي تقريبًا عبر أوروبا وآسيا 

سيتم دعم فريق اإلدارة بواحد من أكثر فرق االستثمار خبرًة ومهارًة  :الجمع بين مهارات عالمية المستوى  •

عاًما من الخبرة  300متخصصًا في االستثمار يملكون مجتمعين أكثر من  18على مستوى العالم، يضم 

 في هذا المجال.

يملك كل من تاغس كابيتال وقسم استثمار  :يع الناشئةسجل حافل في التمويل األولي وتمويل المشار  •

العوائد الُمطلقة في إنفستكورب سجاًل طوياًل وحافاًل في توفير التمويل األولي لمشاريع تركز على العوائد 

الُمطلقة. وتؤمن الشركتان بأن عملية الدمج ستؤسس جهة رائدة عالميًا في إدارة التمويل األولي والمشاريع 

التي يديرها حالًيا مدراء مليار دوالر أميركي من إجمالي األصول المجمعة  8مع ما يقارب  ،الناشئة

 االستثمار في كل من إنفستكورب وتاغس.

   /http://www.InvestcorpTages.com: للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
 

 – انتهى –

 

 نبــذة عن إنفستكورب 

http://www.investcorptages.com/


 

 

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

 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  31.1مالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب ، بلغ إج2019 ديسمبر 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  195إنفستكورب أكثر من ، أبرمت 1982ومنذ تأسيسها في عام 
ناعية. وقد بلغ عدد األوسط وشمال أفريقيا وآسيا، في قطاعات مختلفة تشمل التجزئة والمنتجات االستهالكية، والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمنتجات الص

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

 

 نبذة عن تاغس 

، وهي متخصصة في إدارة صناديق العوائد 2011تاغس مجموعة دولية إلدارة األصول، أسسها بانفيلو تارانتيللي وسيرجيو أسكوالني وسلفاتوري موردارو عام 
المطلقة مجموعة من الصناديق  أعمال االستثمارات في العوائد تديرالمطلقة، واستثمارات الطاقة المتجددة، واالستثمار في الشركات الخاصة، والديون المتعثرة. 

مليار   1.1بنحو والحلول المبتكرة. وتعد أعمال المجموعة في الطاقة المتجددة ثاني أكبر العب في قطاع الخاليا الكهروضوئية في إيطاليا مع محفظة تقدر 
لشركات الخاصة من خالل شراكة استراتيجية مع  . وتتم االستثمارات في ا2ميغاوات تدار عبر صندوقين، هما تاغس هليوس وتاغس هليوس  314يورو و 

االستثمارية ، وهي شركة استثمار متخصصة في تنمية رؤوس األموال وعمليات االستحواذ. وتجري إدارة أعمال الديون المتعثرة عبر   VAMمجموعة 
Credito Fondiario  د إعادة الهيكلة األخيرة، بات المساهمون في تاغس يملكون مليار يورو. وبع 50، وهي جهة رائدة في إيطاليا بأصول مدارة تفوق قيمتها

 . Elliott Management Corporation، بالشراكة مع  Credito Fondiarioحصة أقلية في 

 علومات عن تاغس، يرجى زيارة:م للمزيد من ال

www.tagesgroup.com  
 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ 

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