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تود مجموعة جي إف إتش المالية اإلعالن عن إغالق اإلكتتاب الخاص للفرص
. بنجاح2 التكنولوجية العالمية
.لمزيد من التفاصيل باإلمكان اإلطالع على الخبر المرفق
المعلومة

Information
GFH Financial Group would like to announce the successful closure
of the private placement offering of Global Tech Opportunities II.
For further details please refer to the attached release.
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من المتوقع أن ينعكس هذا بشكل إيجابي على البيانات المالية للمجموعة ويزيد عوائد
.المجموعة
This 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
Signature التوقيع

األثر المالي المتوقع

اإلسم
المسمى الوظيفي

جي إف إتش تغلق بنجاح ثاني محفظة للتكنولوجيا خالل أقل من عام

·

ثالث شركات ضمن المحفظة التكنولوجية األولى تنجز الطرح العام بأكثر من  4مرات من سعر جولة التمويل
الخاص

المنامة  -يونيو  :2021أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية إقفال عرضها للفرص التكنولوجية العالمية  ،2الذي يشتمل
على استثمارات في محفظة من الشركات عالية النمو ،التي هي في مرحلة ما قبل الطرح العام األولي ،المتخصصة في تكنولوجيات
الجيل القادم.

توفر المحفظة تعرضا للمجاالت التكنولوجية المتنوعة التي تأتي في صدارة الثورة الرقمية العالمية ،بما يوفر لها حصص أقلية
في شركات مثل "أوتوميشن إنيوير"" ،تانيام"" ،ستوك إكس"" ،رابيد"" ،سكوبلي"" ،كراكن"" ،ليرا هلث" و"كالفيو" وغيرها
من الشركات األخرى .لقد استثمرت جي إف إتش في المحفظة بجانب شركائها االستراتيجيين الذين من بينهم مدراء أصول من
المعروفين والجدد الذين يركزون على المجاالت التكنولوجية.
تزاول الشركات عملياتها في بعض من القطاعات التكنولوجية ذات النشاط المتواصل بدون انقطاع ،والتي تستفيد من التوجهات
الحديثة من حيث تبني التكنولوجيا الرقمية مثل التخزين السحابي ،وبرامج المؤسسات ،أمن الشبكات ،التكنولوجيا المالية ،الصحة
العقلية ،التجارة اإللكترونية وألعاب الموبايل .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذه الشركات تدعم بفرق اإلدارة المتمرسة التي تحتل مواقع
هامة في مجاالتهم المعنية ويعملون على نطاق واسع عبر مختلف المناطق الجغرافية .من المتوقع أن يحقق االستثمار عائدات
جذابة لجي إف إتش ومستثمريها.

كانت جي إف إتش ،قبل هذا االستثمار ،قد أقفلت بنجاح أول عرض لمحفظة تضم شركات تكنولوجية في مرحلة ما قبل الطرح
العام األولي وذلك خالل الربع األخير من عام  ،2020حيث قامت ثالث من شركات المحفظة وهي سنوفليك ،يو آي باث
ودورداش ،بإجراء عمليات طرح عام أولي ناجحة في بورصة نيويورك ،ويتم تداول أسهمها اآلن بمعدل يتراوح ما بين  4xإلى
 6xمن أموال التمويل الخاص التي جمعتها الشركات في المراحل األخيرة لها قبل اإلدراج .وقد حققت المحفظة عائدات كبيرة
فاقت التوقعات وبدأت إجراء توزيعات على المستثمرين.
تعليقا على ذلك ،قال السيد حماد يونس ،رئيس االستثمار في جي إف إتش" ،تمثل هذه المعاملة رابع عرض استثماري رئيسي في
مجال التكنولوجيا ،والثاني في الواليات المتحدة خالل أقل من عام ،وهو من المجاالت التي نواصل التركيز عليها والتوسع في
محفظتنا بشكل استراتيجي .يوفر هذا االستثمار فرصا متنوعة لالستفادة من الشركات عالية النمو التي هي في مراحلها األخيرة
ما قبل الطرح العام األولي والتي لها تأثير اقتصادي كبير يجعلها في وضع فريد ومكانة تنافسية عالية .من المعروف أن التكنولوجيا
أصبحت ترسم مستقبل المجتمع اإلنساني وأحدثت تغييرات جذرية عبر القطاعات االقتصادية والمؤسسات .وليس من المستغرب
اآلن أن تظل كونها واحدة من أفضل القطاعات أداء ومرونة".
وأضاف" ،فيما نخرج من أزمة كوفيد ،19-نستثمر بنشاط في مؤسسات سوف تستفيد من النمو االقتصادي القوي والمدعمة
بمقومات قوية طويلة األجل .سوف تواصل جي إف إتش البناء على خبرتها العميقة في البرامج ،التكنولوجيا المالية ،التجارة
اإللكترونية والرعاية الصحية في إطار سعيها لبناء منصة استثمارية للتكنولوجيا التحولية .نتوقع مواصلة االستثمار في هذا
القطاع فيما يسعى المستثمرون إلى االستفادة من مزايا تبني التكنولوجيا طويلة األجل ونعتقد أن جي إف إتش مؤهلة تماما
الستقطاب معامالت ذات إمكانات وفرص نمو عالية عبر العالم من خالل شبكتنا من الشركاء االستراتيجيين".
-انتهى-

عن "مجموعة جي إف إتش المالية":
تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية األكثر أهمية في منطقة الخليج ،والتي تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات ،والخدمات المصرفية
التجارية والتطوير العقاري .وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند .مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل
من بورصة البحرين ،وبورصة الكويت وسوق دبي المالي .
لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
نوال الناجي
مدير– قسم العالقات المؤسسية
هاتف+973 17538538 :
البريد اإللكترونيnalnaji@gfh.com
الموقع اإللكترونيwww.gfh.com :

GFH CLOSES THE SECOND TECHNOLOGY PORTFOLIO INVESTMENTS SUCCESSFULLY IN LESS
THAN A YEAR


Three companies from first Technology Portfolio had successful IPO’s, with more than 4x private
funding round.

Manama – xx June 2021: GFH Financial Group (GFH) today announced the closing of its Global Tech
Opportunities II offering, comprising of investments in a portfolio of pre-IPO stage, high-growth
companies that specialize in next-gen technologies.
The portfolio provides diversified exposure to tech verticals that are at the forefront of the global digital
revolution giving it minority stakes in Automation Anywhere, Tanium, StockX, Rapyd, Scopely, Robinhood,
Kraken, Lyra Health and Klaviyo, among others. GFH has invested in the portfolio alongside strategic
partners, which include leading and emerging tech-focused asset managers.
The companies operate in some of the most disruptive tech sub-sectors benefiting from secular trends in
digital adoption such as cloud and enterprise software, cybersecurity, fintech, mental health, e-commerce
and mobile gaming. Further, the companies are driven by highly capable management teams, command
a leading position in their respective domains and are operating at scale across multiple geographies. The
investment is expected to generate attractive returns for GFH and its investors.
Prior to this investment, GFH successfully closed its first portfolio offering in the pre-IPO tech space in Q4
2020. Already, Three of the portfolio companies of that vintage, i.e. Snowflake, UiPath and Doordash,
have had successful IPOs on the New York Stock Exchange and are currently trading at between 4x to 6x
of their late-stage private funding rounds. The portfolio has yielded impressive outsized returns and has
commenced cash distributions to investors.
Commenting, Mr. Hammad Younas, Chief Investment Officer of GFH, said, “This transaction marks GFH’s
fourth major technology investment offering and second in the US in under a year. It is an area where we
continue to focus and strategically expand our portfolio. This investment offers diversified exposure to
high-growth, late stage pre-IPO businesses with wide economic moats that make it a unique and
compelling proposition. Tech is shaping the future of human society and has brought fundamental
changes across economic sectors and businesses. It is no wonder that it continues to be one of the best
performing and resilient sectors.”
He added, “As we come out of the Covid-19 crisis, we are actively investing in businesses that will benefit
from strong economic growth and are backed by robust long-term fundamentals. GFH will continue to
draw on its deep experience in software, fintech, e-commerce and healthcare in an effort to build a
transformational technology investment platform. We expect continued dry powder flow into secular
compounders as investors are keen to benefit from long-term tech adoption tailwinds, and we believe
GFH is well placed to originate high potential, access-restricted deals across the globe through our
network of strategic partners.”

-Ends-

About GFH Financial Group B.S.C.:
GFH is one of the most recognized financial groups in the gulf region that includes: Asset Management, Wealth
Management, Commercial Banking and Real Estate Development. The group operations are focused in the GCC,
North Africa and India. GFH is listed in Bahrain Bourse, Kuwait Stock Exchange and Dubai Financial Market.
For further information please contact:
Nawal Al-Naji
Manager- Corporate Communications Department
Tel: +973 17538538
Email: nalnaji@gfh.com
Website: www.gfh.com

