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التاريخ
إسم الشركة
رمز التداول
الموضوع

تود مجموعة جي إف إتش المالية اإلعالن عن دخولها في شراكة استراتيجية لإلستثمار
.في قطاع الرعاية الصحية مع شرودرز كابيتال
.لمزيد من التفاصيل باإلمكان اإلطالع على الخبر المرفق
Information

GFH Financial Group would like to announce that it has entered into
a strategic co-investment partnership in the healthcare sector with
Schroders Capital.

المعلومة

For further details please refer to the attached release.

Expected Financial
Impact

Name
Title

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.

Mariam Jowhary
Head of Compliance & AML
Company Seal ختم الشركة

مريم جوهري
رئيس اإللتزام ومكافحة غسل االموال
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األثر المالي المتوقع

اإلسم
المسمى الوظيفي

جييإفيإتشيتبديأي رشاكةي ر
استاتيجيةيمعي رشودر يزيكابيتال
وشودر يزيكابيتاليتستكمالنيأولياستثما يري ر
• جييإفيإتشي ر
مشتكيلهميايفييقطاعيالرعايةيالصحية
الشاكةي ر
ر
تيأوروبياي
االستاتيجيةيمنيشأنهيايتعزي يزينشاطياألسهميالخاصةيالعالمييلجييإفيإتشيع ي
•
واألمريكتيي ي
ي

سبتمت ي:2021ي يأعلنت ياليوم يمجموعة يجي يإف يإتش يالمالية ي("جي يإف يإتش" يأ يوي
ي
المنامة ،يالبحرين ،ي ي ي
ر
ر
ر
التيتقوميبإدارةيأصوليتبلغيقيمتهياي70ي
"المجموعة")يعنيدخولهيايفييشاكةياستاتيجيةيمعيشودر يزيكابيتالي ر ي
مليا يريدوالر،يوهييتمثليقسمياالستثما يريفيياألسواقيالخاصةيلمجموعةي رشودر يز،يوهييمجموعةيعالميةي يلدارةي
األصول يحيث يتقوم يبإدارة يأصول يتبلغ يقيمتهيا ي ي 968يمليا يريدوال يرينيابة يعن يعمالئها.ي يفي يإطا يريهذه ي ر
الشاكةي
ر
لسهميالخاصةي
االستاتيجية،يسوفيتعمليجييإفيإتشيمعي رشودر يزيكابيتاليلالستثما يريفييمعامالتيمختارةيل ي
ورأسيالماليالمغام يريعىليأساسيتقديريي.
ي
ر
سوفيتؤدييهذهيالشاكةيإىليتعزي يزيمنصةيجييإفيإتشيلالستثما يريفيياألسهميالخاصةيالعالمية،يحيثيستوف يريي
ا
لشاءيحصصيمسيطرةيفيي ر
مجالي ر
نموايفييكليمنيأوروبيايواألمريكتي ي.يبموجبي
والتيتشه يدي ي
الشكاتيالواعدةي ر ي
ي
لهياي
ر
ر
ر
عتي
ستثمارات يمختارة يبجانب يشودر يزيكابيتال ،ي ي
ي
هذيا يالتتيب ياالستاتيجي ،يسوف يتستثم يريجي يإف يإتش يفي يا
ر
الت ييمكنهيا يمقاومة ي ر
فتات يالتاجع ياالقتصادي ،يمثل يالرعاية يالصحية،ي
مجموعة يمن يالقطاعات يالدفاعية ي ر ي
التعليم،يالتكنولوجييايوالقطاعياالستهالك.ييييي
ر
الت ييتم يالقيام يبهيا يهي ي ر
لشكة يعالمية يفي يمجال يتعليم يالرعاية يالصحية،ي
المشتكة يالهامة ي ر ي
أح يد ياالستثمارات ي
ر
عتيعدة يبلدانيأوروبيةيبالضافة يإىليأمريكيايالالتينية.ي ييتوف يريلدى يهذه يالشكةي
يوتتمتعيبمكانةيقيادية يواضحة ي ي
عتي10يبلدانيو140يموقعيايفييجميعيأنحاءيالعالم،يوهييتعتم يديعىلي
شبكةيكبتةيتضميحواىليي35يألفيطالبي ي
إمكاناتيوقدراتيرقميةيقويةيكميايأنهياي رشكةيمربحةيولديهيايإمكانيةينم يويهائلة ي.ييي
الشاكةي ر
جيإفيإتش،ي"تتفقيهذهي ر
االستاتيجيةيمعي رشودر يزيمعي
رصحيالسي يديحما يدييونس،يرئيسياالستثما يريفيي ي
رؤية يجي يإف يإتش يالرامية يإىل يإنشاء يمنصة ياستثمارية يقوية يللسهم يالخاصة يفي يأوروبيايواألمريكتي ،ي يوهي يمني
الت ينواصل ي ر
كت يعليهيا يوالتوسع يفيهيا يعىل يالمستوييي يالداخىلي يوالخارجي يمن يخالل ي رشاكات،ي
الت ي
المناطق ي ر ي
مشاري ع ي ر
مشتكة يواستحواذات يألسهم ييال رشيك يالعام.ي ينعتق يد يأن ي رشودر يزيهي ي ر
الشيك يالمناسب يلنيا يبالنظ يري
عتياألسواقي ر
االستاتيجيةيللسهميالخاصة،يوبشكليخاصيالقطاعاتيعاليةي
لوضعهيايالرائ يديوسجلهيايالحافلي ي
النم يويمثليالرعايةيالصحيةيوالتكنولوجيا".ي
التأثت يالبيت ،ياالجتماعيي
ي
وأضاف ،ي"تمشييا يمع يفلسفة يجي يإف يإتش يلالستثما ير يفي يالقطاعات يالمرنة يذات ي
والحوكمة،ينحنيسعداءيأيضيايبتوقيعيأولياستثما يري ر
مشتكيلنيايمعي رشودر يزيفييمجاليالرعايةيالصحية.ييلق يديأدركنياي

من يذي ر
اليحاف يزاي
تعتتيمن يالمجاالتييالهامة يللنم يويونعتق يديأنيكوفيد19-يكان يعام ي
فتة يبعيدة يأن يالرعاية يالصحية ي ي
لتخصيصيالمزي يديمنيرأسيالماليلهذيايالقطاعيمنيأجليبناءيعالمييتسميباألمانيواالستمرارية".ي
ريتيإندر ،يرئيس ياألسهم يالخاصة ي ر
بشكة ي رشودر يزيكابيتال ،ي"يشنيا يالعمل يمع يجي يإف يإتش يعىل يفرصي
وقال ي ي
استثماريةيجذابةيفيياألسهميالخاصةيورأسيالماليالمغامر،يونتطلعيإىليالعمليمعيايفييالمزي يديمنياالسيتثماراتي
حيثيماتزاليالفرصياالستثماريةيهائلةيوإنتييعىليثقةيبأنهيمنيخالليالعمليمعياييمكننياياالستفادةيمنيبعضي
المعامالت يالمثمرة يللسهم يالخاصة يورأس يالمال يالمغام ير ي يونتطلع يبالفعل يإىل يمنح يجي يإف يإتش يالفرصةي
لالستفادةيمني رشاءيحصصيمسيطرةيفيي ر
الشكاتيالواعدةي يو رشكاتيالنم يويفييأوروبيايواألمريكتي ي.ي ي
ي
-يانتىهي-

GFH starts strategic partnership with Schroders Capital
•

GFH and Schroders Capital complete first co-investment in the Healthcare Sector

•

Strategic partnership to significantly boost GFH’s global private equity footprint
across Europe and the Americas

Manama, Bahrain, XX September 2021: GFH Financial Group (“GFH” or “the Group”) today announced
that it has entered into a strategic partnership with Schroders Capital which has $70 billion of assets under
management and is the private markets investment division of Schroders, the global asset management
group which manages $968 billion of assets on behalf of its clients. As part of this strategic partnership,
GFH will work with Schroders Capital to invest in select private equity and venture capital deals on a
discretionary basis.
The partnership will significantly strengthen GFH’s global private equity investments platform with access
to attractive buyout and growth companies in Europe and the Americas. Under this strategic arrangement,
GFH will invest in select investments alongside Schroders Capital, across a range of defensive and
downturn resistant sectors such as healthcare, education, technology and consumer.
One of the key co-investments undertaken is a global healthcare education provider, which has clear
leadership positions across several European countries, as well as in Latin America. The company, which
has a large network of 35k students across 10 countries with 140 sites worldwide, has implemented strong
digital capabilities and is solidly profitable with tremendous growth potential.
Commenting, Mr. Hammad Younis, CIO of GFH, said, “This strategic partnership with Schroders Capital
strongly aligns with GFH’s vision of building a robust European and American private equity investment
platform, an area where we continue to focus and expand both organically as well as inorganically through
partnerships, JVs and acquisitions of GP stakes. We believe Schroders is the right partner for us given their
market leading position and strong track record across private market strategies, particularly high growth
segments such as healthcare and tech.”
Mr. Younis added, “Consistent with GFH’s philosophy of investing in resilient, ESG impact sectors, we’re
also pleased to sign our first co-investment with Schroders in the healthcare space. We’ve long identified
healthcare as an important strategic area for growth and we believe that Covid has been a catalyst to
further capital allocation to the sector in order to build a safe and sustainable world.”
Rainer Ender, Head of Private Equity, Schroders Capital, said, “We are pleased to work with GFH on
attractive private equity and venture capital investment opportunities, and are looking forward to
collaborating on further investments. The investment opportunities remain extensive and I am sure that
by working together we can take advantage of some exciting private equity and venture capital deals. We
are already looking forward to giving GFH the opportunity to benefit from attractive buyout and growth
companies in Europe and the Americas.”
-ENDS-

