جي إف إتش توزع أرباحا ربع سنوية على المستثمرين

 تواصل األصول في القطاعين التعليمي والعقاري تحقيق عوائد مجزية ومطردة في األسواقاإلقليمية والعالمية -
دبي 18 -يوليو  :2017أعلنت اليوم شركة جي إف إتش كابيتال وهي شركة تابعة لمجموعة جي إف إتش
المالية "جي إف إتش" ،عن قيامها مؤخرا بتوزيع أرباح ربع سنوية لعدد من استثمارات الشركة وصناديقها
االستثمارية ،وذلك تمشيا مع سياسة الشركة الرامية إلى توزيع أرباح دورية على المستثمرين .شملت
التوزيعات التي تمت مؤخرا المستثمرين ممن لديهم استثمارات رئيسية في عدد من األصول التعليمية بالمنطقة
والمستثمرين في األصول العقارية على المستويين اإلقليمي والعالمي مع عوائد نقدية بمتوسط يصل الى .%12
تشمل محفظة االستثمار في األسهم الخاصة مدرسة شيفلد الخاصة ،مدرسة فيالدلفيا الخاصة ومجموعة AMA
الدولية ،بينما تشمل محفظة االستثمارات العقارية مول جدة ،المحفظة السكنية المتنوعة بالواليات المتحدة
والمحفظتين الصناعيتين بالواليات المتحدة  1و.2
في هذا اإلطار ،صرح السيد لؤي أحمدي ،المسئول التنفيذي األول بشركة جي إف إتش كابيتال بقوله":مازالت
استثماراتنا في القطاعات المأمونة المخاطر على الصعيدين اإلقليمي والعالمي تحقق عوائد جيدة ومطردة
لعمالئنا من خالل مجموعة متنوعة من الصناديق واالستثمارات .إن نجاحنا الذي يتحقق فترة تلو األخرى هو
نتيجة حتمية للتركيز القوي واالستراتيجي على األداء المدار بفعالية وكفاءة والتأكد من أن استثماراتنا تعزز
التوجهات اال قتصادية والقطاعية بشكل إيجابي .سوف نواصل البناء على هذه الدعائم القوية ورفع كفاءة هذه
األصول والعمل في الوقت ذاته على استقطاب الفرص الجديدة المتوفرة في المناطق المزدهرة والواعدة في
الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا".
-إنتهى-

عن شركة جي إف إتش كابيتال :
شركة تابعة لمجموعة  GFHالمالية،وهي بنك إستثماري قائم في مركز دبي المالي يوفر رأس المال والدعم اإلستراتيجي للشركات ،مع سجل حافل من
إستثمارات ذات األداء المتميز الذي يمتد أكثر من  10سنوات.تعتبر GFHكابيتال من أعرق الشركات التي تعمل في هذا المجال بالمنطقة وأولى
المؤسسات التي تم ترخيصها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
 GFHكابيتال قامت بالعديد من الصفقات بقيمة اجمالية تقدر بأكثر من  3مليار دوالر أمريكي ألكثر من  40شركة عبر أكثر من  25دولة حيث عملت
في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت كما اشتهرتاقليميا في مجال اإلستثمار في التكنولوجيا و الرعاية الصحية و التعليم.
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال:
قسم اإلعالم و اإلتصاالت
هاتف+97143651500 :
البريد اإللكترونيmedia@gfh-cap.com :
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