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مليون يورو 400شركة روبك التابعة لجي إف إتش توقع شراكة مع آي سي جي بقيمة   

GFH UK Subsidiary Roebuck Signs €400 million JV with ICG 
 الموضوع

Information 

قيام كل من شركتها التابعة روبك إلدارة  عن اإلعالنتود مجموعة جي إف إتش المالية 

األصول وشركة آي سي جي العقارية، التي تمثل النشاط العقاري لـ "إنترميديت كابيتال 

جروب" )آي جي سي(، بالدخول في شراكة لتجميع محفظة خدمات لوجستية حضرية/ 

 . الست مايل عبر إسبانيا

 

 لمزيد من التفاصيل باإلمكان اإلطالع على الخبر المرفق. 

 

GFH Financial Group would like to announce that that Roebuck 

Asset Management, its majority owned UK-based logistics asset 

manager, and ICG Real Estate, the real estate business of 

Intermediate Capital Group (ICG), have formed a Joint Venture (JV) 

to aggregate an urban logistics / last mile portfolio across Spain.  

 

For further details please refer to the attached release.  

 المعلومة 

Expected Financial 

Impact  

 .للمجموعة المالية البيانات على إيجابي يكون هناك إنعكاس  أن المتوقع من

It is expected to have a positive reflection on the Group’s 

financials. 

 األثر المالي المتوقع 

 

 Mariam Jowhary Name مريم جوهري اإلسم

 Head of Compliance & AML Title رئيس اإللتزام ومكافحة غسل االموال المسمى الوظيفي

 Company Seal ختم الشركة Signature التوقيع

 

 

 



 

 مليون يورو 400بقيمة شراكة مع آي سي جي  وقعروبك التابعة لجي إف إتش تشركة 

 
  اكة  يتجمتهدف لالشر

 
ي إسبانيا مع ثالثة أصول مستحوذة فعليا

ر
ية ومحفظة الست مايل ف  ع اللوجستيات الحضر

  اكة تمثل ي تحقيق تطلعاتها إلدارة األصولالشر
ر
ي إف إتش ف  إنجازا آخر لج 

 

ي إف إتش المالية ش.م. اليوم أعلنت  : 2022يوليو     -المنامة  ي إف إتش" أو "المجموعة"( مجموعة ج  كل من قيام  ب )"ج 

ي العقارية كة آي سي ج  كتها التابعة روبك إلدارة األصول وشر ميديت كابيتال جروب"شر ي تمثل النشاط العقاري لـ "إنتر
)آي  ، التر

ي 
ر
(، بالدخول ف ي سي اكة ج  ية/ جميع محفظة خدمات لو لتشر اكة ع الست مايلجستية حضر المة عت  إسبانيا. تمثل هذه الشر

ي إف إتش فيما تواصل فارقة أخرى ل توسعه وتحقيق تطلعات إدارة األصول للمجموعة مع وجود بصمة أقوى ومحفظة ج 

ي أوروبا. 
ر
 متنامية ف

شهرا القادمة، ستستهدف  18الـ  مليون يورو عىل مدار  400البالغ مقدارها  يمة األصول اإلجمالية المستهدفةمن خالل ق

ي الغالب األصول ذات الدخل الطويل 
ر
اتيجية ف ي مواقع األجل االستر

ر
عادة متناهية الصغر من خالل البيع المباشر وفرص إقوية ف

ي تناسب التمويل المستقبإىل فرص األصول المشيدة لغرض خاص و التأجتر أو عمليات االستحواذ الثانوية، وستسىع أيضا 
ىلي التر

 .المستهدفةمعايتر االستثمار 

ي السوق اإلسبانية، أكمل ا القوية ومكانتهة روبك معرفباالستفادة من 
ر
اكة ف ثالثة أصول  بالفعل االستحواذ عىل ةالجديدت الشر

ي 
ر
ية ف ي مختلف لوجستية حضر

ر
ي دعوم بتعهدات جيدةالمأنحاء إسبانيا. تشكل األصول محفظة أولية من الدخل الصاف

ر
مواقع  ، ف

 .تعتت  بالغة األهمية الحتياجات المستأجرين، مما يوفر منصة قوية يمكن تجميعها من خاللها

ي هذا السياق
ر
ك ، قالف يك اإلداري لشر ي  "روبك ةهيو ماكدونالد براون، الشر

اكة الجديدة، التر يسعدنا اإلعالن عن هذه الشر

اتيجية. حددت بالفعل مجموعة قوية من األصول عت  أسواق المدن اإلسبانية  األساسية وأكملت ثالث عمليات استحواذ استر

اكة عىل سجل روبك  ي السوق اإلسبانية، بعد أن أسس ا الراسخ كمدير أصول لعموم أوروبا ووجودهتعتمد الشر
ر
يا ت ر ف وبك إيت 

ي 
ر
ي إطار معاملة 2020 عام ف

ر
مليون يورو من الخدمات اللوجستية اإلسبانية وزيادة طلب المستثمرين للوصول  300بقيمة  ف

يةآفاقا واعدة إىل إسبانيا. نرى  ي سوق الخدمات اللوجستية الحضر
ر
ي ت الست مايل ف

ي البالد، والتر
ر
مقومات  إظهار واصل ف

اكةإيجابية. نتطلع إىل توفتر فرص جديدة وجذابة من خالل هذ ي ثمرينا وزيادة األنشطة االستثمارية للمست ه الشر  إف إتش ج 

ي  تتمتع . أصولنا األوروبية  محفظةو  ي آي سي ج  ي السوق األوروئ 
ر
ي ف

ر أعمالنا وتؤدي أوجه ا ،بسمعة قوية بشكل استثنائ  لتآزر بير

ي أكملن
نتطلع إىل العمل اها و إىل نتائج فورية. نحن نراجع بنشاط الفرص الجديدة لمتابعة عمليات االستحواذ الثالث األوىل التر

يا." مع المستثمرين والمطورين وتعزيز عالقات المستأجرين القوية بالفعل، مع بناء وتوسيع فريق  روبك إيت 

كة أوروبية الجدير بالذكر أن روبك  ي الخدمات اللوجستية األوروبية  إلدارة األصولشر
ر
ي معامالتمتخصصة ف

ر
بلغت  ودخلت ف

ي عام مليار يورو منذ إن 2.5قيمتها 
ر
 .2009شائها ف

 

 -إنتىه-

 



 

GFH UK Subsidiary Roebuck Signs €400 million JV with ICG  

 
 Partnership to aggregate urban logistics and last mile portfolio in Spain, with three assets 

already acquired. 

 JV represents another milestone for GFH in realising its asset management aspirations. 

 

Manama – xx July 2022 – GFH Financial Group B.S.C (“GFH” or “the Group”) today announced that 

Roebuck Asset Management, its majority owned UK-based logistics asset manager, and ICG Real Estate, 

the real estate business of Intermediate Capital Group (ICG), have formed a Joint Venture (JV) to aggregate 

an urban logistics / last mile portfolio across Spain. The partnership represents another milestone for GFH 

as it continues its expansion and the realisation of the Group’s asset management aspirations with a 

stronger footprint and growing portfolio in Europe. 

 

The strategy, with a target Gross Asset Value (GAV) of €400 million over the next 18 months, will 

predominantly target index-linked long income assets in strong micro-locations via direct sale and 

leaseback opportunities or secondary acquisitions, but will also seek out build to suit and forward funding 

opportunities that fit the thematic investment criteria.  

 

Building on Roebuck’s strong knowledge and position in the Spanish market, the new JV has already 

completed the acquisition of three urban logistics assets across Spain. The assets form a seed portfolio of 

triple-net long income, backed by good covenants, in locations that are critical to their tenant’s needs, 

providing a robust platform from which to aggregate.  

 

Hugh Macdonald- Brown, Managing Partner of Roebuck, commented, “We are delighted to announced 

this new partnership, which has already identified a strong pipeline of assets across core Spanish city 

markets and completed three strategic acquisitions. The JV builds on Roebuck’s well established track 

record as a pan European asset manager and its presence in the Spanish market, having established 

Roebuck Iberia in 2020 following the transaction of €300 million of Spanish logistics and increased investor 

demand for access to Spain. We see great promise in the last mile urban logistics market in the country, 

which continues to demonstrate positive fundamentals. ICG have an exceptionally strong reputation in 

the European marketplace and the synergies between our businesses is yielding immediate results. We 

are actively reviewing new opportunities to follow the first three successful acquisitions we’ve completed 

and look forward to working with investors, developers and strengthening our already strong tenant 

relationships, whilst also building and expanding Roebuck Iberia’s team.”  

 

Roebuck is a pan European asset management company specialising in European Logistics that has 

transacted €2.5 billion since formation in 2009. 

 

-Ends-  


