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 الموضوع

Information 

ر لإلستثما عن دخولها في شراكة استراتيجيةاإلعالن تود مجموعة جي إف إتش المالية 

 .مع شرودرز كابيتال الصحيةالرعاية قطاع في 

 

 لمزيد من التفاصيل باإلمكان اإلطالع على الخبر المرفق. 

 

GFH Financial Group would like to announce that it has entered into 

a strategic co-investment partnership in the healthcare sector with 

Schroders Capital.  

 

For further details please refer to the attached release.  

 المعلومة 

Expected Financial 

Impact  

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. 

 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

 

 

 



  

 
 

ي اكةيتبدأييإتشيإفيج   اتيجيةيشر ودرزييمعياستر  كابيتالييشر
 

ي • ودرزييإتشيإفيج   كياستثمارييأوليتستكمالنيكابيتالييوشر ييلهماييمشتر  
 
 ةالصحييالرعايةيقطاعيف

اكة • اتيجييالشر ييالخاصةياألسهمياطنشيعزيزيتيشأنهاييمنيةاالستر ييالعالم  يعيإتشيإفيلج   يأوروباييت 
يواألمريكتي  ي

 ي

 
يالبحرين،يالمنامة، ي يي ييمجموعةياليوميأعلنتي:ي2021يسبتمت  ييالماليةيإتشيإفيج   يأوييإتش"يإفي)"ج  

ييدخولهاييعني"المجموعة"(  
 
اكةيف اتيجيةيشر ودرزييمعياستر ييكابيتالييشر  

ي70يقيمتهاييغتبليأصوليبإدارةيتقوميالتر
ييدوالر،يملياري يياالستثمارييقسميتمثليوه   

 
ودرزييلمجموعةيالخاصةياألسواقيف يي،شر يدارةلييعالميةيمجموعةيوه 

ييعمالئها.ييعنينيابةيدوالرييملياريي968ييقيمتهاييتبلغيأصوليبإدارةيتقوميحيثياألصول  
 
اكةيهذهيإطارييف يالشر

اتيجية، ييملتعيسوفياالستر ودرزييمعيإتشيإفيج   ييلالستثمارييكابيتالييشر  
 
يالخاصةيسهمللييمختارةيمعامالتيف

 تقديري.ييأساسيعىليالمغامرييلاالميورأس
 ي

اكةيهذهيتؤدييسوف ييمنصةيتعزيزييإىليالشر ييلالستثمارييإتشيإفيج    
 
ييستوفريييثحي،العالميةيالخاصةياألسهميف

ييلهاي
ا
اءيمجال ييمسيطرةيحصصيلشر  

 
كاتيف ييالواعدةيالشر  

ييتشهدييوالتر
 
يينموا  
 
.يواألمريكتيأوروباييمنيكلييف يبموجبيي  

تيبيهذاي ييالتر اتيج   ييتستثمرييسوفي،االستر ييإتشيإفيج    
 
ودرزييبجانبيمختارةياتستثماريايف يي،ابيتالكييشر يعت 

ييالدفاعيةيالقطاعاتيمنيمجموعة  
اتيمقاومةييمكنهاييالتر اجعيفتر يحية،الصيالرعايةيمثليي،االقتصاديالتر

.ييوالقطاعيالتكنولوجياييالتعليم،  يييياالستهالك 
 

كةياالستثماراتيأحدي ييالهامةيالمشتر  
ييبهاييالقيامييتميالتر كةيه  ييعالميةيلشر  

 
يالصحية،يايةالرعيتعليميمجاليف

ييواضحةيقياديةيبمكانةيتمتعتوي كةيهذهيدىلييتوفرييالالتينية.ييأمريكاييإىليبالضافةيأوروبيةيبلدانيعدةيعت  يالشر
ةييشبكة ييتضميكبت  ييطالبيألفي35يحواىل  ييموقعايي140ويبلداني10يعت   

 
ييالعالم،يأنحاءيجميعيف يعىليتعتمدييوه 

كةيأنهاييكمايييقويةيرقميةيوقدراتيإمكانات  يييهائلة.يينموييإمكانيةيولديهاييمربحةيشر
 

يياالستثمارييرئيسييونس،يحمادييالسيدييرصح  
 
ييف اكيهذهيتتفق"يإتش،يإفيج   اتيجيةيةالشر ودرزييعمياالستر يمعيشر

ييرؤية ييالخاصةيللسهميقويةياستثماريةيمنصةيإنشاءيإىليالراميةيإتشيإفيج    
 
،يأوروباييف يوييواألمريكتي   يمنيه 

ييالمناطق  
كت  يينواصليالتر

ييالمستويي  ييعىليفيهاييوالتوسعيعليهاييالتر ييالداخىل  اكات،يخالليمنيوالخارج   يشر
كةيمشاري    ع يكالييألسهميواستحواذاتيمشتر ودرزييأنينعتقديي.يعاماليشر ييشر يكيه  يالنظريبيلناييالمناسبيالشر
ييالحافليوسجلهاييالرائدييلوضعهاي اتيجيةياألسواقيعت  يعاليةياتالقطاعيخاصيوبشكليالخاصة،يللسهمياالستر
 يوالتكنولوجيا."يالصحيةيالرعايةيمثليالنموي

 
ييفلسفةيمعي"تمشياييوأضاف، ييلالستثمارييإتشيإفيج    

 
ييذاتيالمرنةيالقطاعاتيف ،يالتأثت   

يايالبيت  يالجتماع 
كياستثمارييأوليبتوقيعيأيضاييسعداءينحنيوالحوكمة، ودرزييمعيلناييمشتر ييشر  

 
يأدركناييلقديي.يالصحيةيالرعايةيمجاليف



  

ةيمنذي ييالصحيةيالرعايةيأنيبعيدةيفتر يحافزاييعامالييكانيي19-كوفيدييأنيونعتقدييللنموييالهامةيالمجاالتييمنيتعتت 
 يواالستمرارية."يباألمانييتسميعالميبناءيأجليمنيالقطاعيلهذاييالماليرأسيمنيالمزيدييلتخصيص

 
ييوقال كةيالخاصةياألسهميرئيسيإندر،يريت  ودرزييبشر ييمعيالعملي"يشناييكابيتال،ييشر يفرصيعىليإتشيإفيج  

ييجذابةياستثمارية  
 
ييمعاييالعمليإىليونتطلعيالمغامر،يالماليورأسيالخاصةياألسهميف  

 
يتثماراتاالسييمنيالمزيدييف

ييهائلةياالستثماريةيالفرصيماتزاليحيث  
يبعضيمنياالستفادةييمكنناييمعاييالعمليخالليمنيبأنهيثقةيعىليوإنت 

ييمنحيإىليبالفعلينتطلعوييالمغامرييالماليورأسيالخاصةيللسهميالمثمرةيالمعامالت يةالفرصيإتشيإفيج  
اءيمنيلالستفادة ييمسيطرةيحصصيشر  

 
كاتيف كاتوييعدةالوايالشر ييالنموييشر  

 
.ييأوروباييف ييواألمريكتي  

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- 
  


