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GFH Financial Group B.S.C.
GFH
مجموعة جي إف إتش المالية تغلق اإلكتتاب بفرص التكنولوجيا العالمية بالواليات
المتحدة بنجاح
GFH Successfully Closes US & Global Tech Opportunities
Subscription
تود مجموعة جي إف إتش المالية اإلعالن بأنها تماشيا مع رؤيتها المتمثلة في االستثمار
في االبتكار والنمو واالستفادة من التوجهات نحو تبني التكنولوجيا الرقمية ،قامت
المجموعة باالستثمار في محفظة من الشركات عالية النمو والتي هي في مرحلة ما قبل
الطرح العام األولي ،المتخصصة في تكنولوجيات الجيل القادم ،والتي ظلت صامدة نسبيا ً
خالل أزمة كوفيد .19-من المتوقع أن تحقق االستثمارات أدا ًء جيدا ً فيما تواصل الشركات
االستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة في السوق.
من الجدير بالذكر أن المحفظة االستثمارية مملوكة من خالل آلية جماعية لتوفير عنصر
التنويع ،وهي تضم حصص أقلية في شركات "سنوفليك"" ،يو آي باث"" ،دورداش"،
"داتا روبوت"" ،سامسارا"" ،بي واي جيه يو إس" و"آوتريتش" ،وغيرها من الشركات
أخرى .توفر شركات المحفظة برامج سحابية للمهام الحساسة للمؤسسات ،الذكاء
االصطناعي وحلول اإلنترنت أو في مجال التجارة اإللكترونية للمستهلك مباشرة باإلضافة
إلى برامج التكنولوجيا التعليمية .تتم إدارة الشركات من قبل فرق إدارة على درجة عالية
من التأهل والكفاءة ،وتتمتع بموقع ريادي في أماكن تواجدها ،كما أنها تزاول أنشطتها
على نطاق واسع عبر مجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية.
وكانت شركة "سنوفليك" قد نجحت مؤخرا في عملية الطرح العام األولي في بورصة
نيويورك ،ومن المتوقع أن تقوم شركات أخرى في المحفظة بإجراء طرح عام أولي و/أو
قد تقوم بالدخول في معامالت متاجرة في الوقت المناسب .يبلغ الحجم اإلجمالي آللية
االستثمار الجماعي حوالي  270مليون دوالر أمريكي ،مع امتالك جي إف إتش لحصة
أقلية .من المتوقع أن تحقق االستثمارات عوائد مضاعفة لجي إف إتش ومستثمريها ،بينما
توفر في الوقت نفسه ،وسائل حماية جيدة ضد التقلبات.
GFH Financial Group would like to announce that in line with its
vision to invest in innovation and growth and to capitalise on secular
trends in digital adoption, the Group has invested in a portfolio of
pre-IPO stage, high-growth companies that specialise in next
generation technologies. The investments have remained relatively
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resilient during Covid-19 and are expected to perform strongly as
the businesses continue to build on the large addressable market
opportunity.
The investment portfolio is held through a collective vehicle to
provide diversification and comprises minority stakes in Snowflake,
UiPath, DoorDash, DataRobot, Samsara, BYJUs and Outreach,
among others. The portfolio companies provide mission-critical
cloud enterprise software, artificial intelligence and IoT solutions or
operate in the direct-to-consumer e-commerce and edtech
verticals. The companies are led by highly capable management
teams, have a leadership position in their respective domains and
are operating at large scale across multiple geographies.
Most recently, Snowflake had a successful IPO on the New York
Stock Exchange and it’s expected that other companies in the
portfolio will also go public and/or may enter into trade deals at an
appropriate time. The overall size of the collective investment
vehicle is c. US$ 270 million and with GFH holding a minority stake.
The investments are expected to generate high double digit returns
for GFH and its investors, while providing attractive structural
downside protection.
Expected Financial
Impact
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من المتوقع أن ينعكس هذا اإلستثمار بشكل إيجابي على البيانات المالية للمجموعة ويزيد
.عوائد المجموعة
This Investment is expected to reflect positively on the Group’s
financials and increase the returns for the Group.
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