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Subject 

مع  علن عن إستثمار جي إف إتش إنفراكورب، منصة البنیة التحتیة التابعة لجي إف إتش ت 
  "إیكویتكس" في توزیع الكھرباء

Infracorp – GFH’s infrastructure platform announces GFH’s 

investment with Equitix in electricity distribution 

 الموضوع 

Information 

 لمزید من التفاصیل باإلمكان اإلطالع على الخبر المرفق.  

 

For further details please refer to the attached release.  

 المعلومة  

Expected Financial 

Impact  

 . بشكل إیجابي على البیانات المالیة للمجموعة  العملیة تنعكس ھذه من المتوقع أن 

This transaction is expected to reflect positively on the Group’s 

financials. 
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 ر مع "إ�كو�تكس" في توز�ع الكهر�اءستثمت  منصة البنیة التحتیة التا�عة لجي إف إتش إنفراكورب،

 

ك ن استكمإعن  انعلن�إنفرا�ورب و"إ�ك��تكس"   - ي قطاع البن�ة التحت�ة األورو��ة لهما  أول استثمار مش�ت
 �ف

ي لت - ات���  التحت�ة إلنفرا�ورب �شكل كب�ي تأث�ي البن�ة ع��ز تحالف اس�ت

 

ا�ة مع  أعلنت إنفرا�ورب،  :  2023يناير    .. المنامة، البح��ن،   ي إف إ�ش  منصة  بال�ش البن�ة التحت�ة المستدامة لمجموعة ��
ي إف إ�ش") ك مع    ،المال�ة ("�� كة    " إ�ك��تكس"اليوم عن استثمار أو�ي مش�ت ي �ش

("أورورا")؛   "Oyأورورا للبن�ة التحت�ة  "�ف
ي فنلندا وواحدة من أ��� شبكات توز�ــــع  و�ي  

ف �ف ف رئ�سيتني ف جغرافيتني ي منطقتني
شبكة توز�ــــع كه��اء احتكار�ة راسخة تعمل �ف

ي منطقة الشمال. 
 ال�ه��اء الصناع�ة �ف

مة   ف بالشبكة إ� حد كب�ي ح�ث استثمرت ما ي��د  تقدم "أورورا" خدماتها لقاعدة عمالء صناع�ة دول�ة رف�عة المستوى مل�ت
كة (  4.5مجموعه ع�   ي موق�ي ال�ش

يورو �ف كة "أورورا"    AKO. �خدم موقع  2005) منذ عام  ATOو  AKOمل�ار  التابع ل�ش
ي الوقود التقل�دي والوقود المتجدد وقطاعات المنتجات ال��ماو�ة، وعمال 

ف �ف ف من الحكومة و/أو المدرجني ء  العمالء المدعومني
،الرئ�سيالشبكة   ف أ���  "أوتوكمبو"، وهو    التابعة لها   ATOتخدم شبكة  "�سته"، "بور�ل�س"، "ليند" و"فيول�ا"، بينما    همو   ني

ي العالم  الوح�دة المتكاملة مصنع متكامل والمنشأة 
 . من الفوالذ المقاوم للصدأ �ف

ال�ه��اء التعاقد�ة ط��لة    "أورورا" أصو�ً   لدى  تمثل شبكة  النقد�ة  التدفقات  ي تدعمها  ال �مكن االستغناء عنها فعل�ا� واليت
ة أمام دخول السوق، وملف  تم��ر التضخم وأسه�كل �سع�ي شبه منظم، ، الهوامش المرتفعة، األجل عار الفائدة، حواجز كب�ي

ام  إنفرا�ورب، تتمتع "أورورا"  اهتمامات "طلب غ�ي مرن. تماش�ا مع   ف   ، ي تجاە المبادئ البيئ�ة واالجتماع�ة والحوكمة قو بال�ت
ي الموقع  

ات�ج�ات معلنة ج�دا حول إزالة ال���ون من عمل�اتهم �ف كة بهذە المبادئ مع اس�ت ام عمالء ال�ش ف كما �ستف�د من ال�ت
ي تكون مدعومة بم��د من   . استخدام ال�ه��اء واليت

ي مباحثات ت
، مستثمر عال�ي رائد ومدير صندوق  "إ�ك��تكس"  قبل�ة مع مستعاون  من جانب آخر، سوف �شارك إنفرا�ورب �ف

و�ي    ،مل�ار دوالر من األصول تحت اإلدارة 11.7أ��� من  "إ�ك��تكس"    ط��ل األجل ألصول البن�ة التحت�ة األساس�ة. تمتلك
ي تعد  

ي البن�ة التحت�ة �ف
اجون"  قسم االستثمار �ف ي تدير  "ت�ت مل�ار دوالر من األصول    80، مجموعة إدارة األصول العالم�ة اليت

ا�ة األول�ة، ستستكشف  "إ�ك��تكس"   الم��د من الفرص الممكنة للعمل مع إنفرا�ورب ن�ابة عن عمالئها. من خالل هذە ال�ش
ي بغرض ا

ي كهذە  لة  أي فرص محتمسوف �ساهم  بن�ة تحت�ة محددة ع� أساس تقديري.  معامالت    الستثمار �ف
تع��ز منصة    �ف

كة   ي أورو�ا و إنفرا�ورب  استثمارات البن�ة التحت�ة العالم�ة ل�ش
ف  �ف ع�� مجموعة من استثمارات قطاع البن�ة التحت�ة  األم��كتني

اجعوالمقاومة مرنة ال  . لل�ت



 

كة إنفرا�ورب: " ي    �سعدنا تماش�ا� مع رؤ�تنا،   تعل�قا ع� ذلك، قال ماجد الخان، الرئ�س التنف�ذي ل�ش
اإلعالن عن استثمارنا �ف

ي فنلندا، بما  
ف بتح��ل الطاقة �ف مني ف ف المل�ت ات�جيني ف االس�ت ي توفر بن�ة تحت�ة مهمة لتوز�ــــع الطاقة للعمالء الصناعيني "أورورا" اليت

ي دول الشمال. ت��ط شبكة "أورورا" لتوز�ــــع ال�ه��اء مواقع عمالئها �شبكة الط
ف من مستهل�ي لل�ه��اء �ف ي ذلك أ��� اثنني

اقة  �ف
ي الصناعات ال��ماو�ة والفوالذ المقاوم للصدأ. ونظرا  

ات�ج�ة لسلسلة الق�مة األورو��ة والعالم�ة �ف الرئ�س�ة، مما �جعلها اس�ت
ي هذە المواقع فإن هذا ما �جعله أحد األصول الف��دة.  

نحن سعداء  ألنه ال توجد شبكة توز�ــــع كه��اء بد�لة متاحة لعمالئها �ف
كة  ال "إ�ك��تكس"العمل مع ب ي إدارة أصول البن�ة التحت�ة العالم�ة ال�ش

ي  رائدة �ف ي إدارة وتعظ�م ق�مة  واليت
ة عم�قة �ف تتمتع بخ��

 أصول البن�ة التحت�ة المماثلة ". 

ي  
ي االستثمار �ف

ات�جيتنا المتمثلة �ف ي إف إ�ش: "تماش�ا مع اس�ت ي ��
وأضاف ع��س مج�د، المدير التنف�ذي لألسهم الخاصة �ف

ي قطاع أثبت مرونته والذي   القطاعات المرنة 
ي واالجتما�ي والحوكمة، فإن هذە المعاملة تمثل استثمارا آخر �ف ذات التأث�ي البييئ

ي بيئة مستقرة وصد�قة لألعمال مع اتجاهات االقتصاد  
نتوقع أن �ظل محصنا �سب�ا ضد الدورات االقتصاد�ة. تعمل "أورورا" �ف

ي توفر خلف�ة موات�ة الستثمارات ال ي فنلندا  ال��ي اليت
بن�ة التحت�ة. األهم من ذلك، أنها �ستف�د أ�ضا من نظام طاقة راسخ �ف

ة   ي مساحة توز�ــــع ال�ه��اء دون التعرض لمخاطر الحجم باإلضافة إ� قاعدة عمالء ق��ة مع أطراف راسخة كب�ي
ومكانة ف��دة �ف

ي 
"أورورا" لمواصلة تع��ز ق�مة أصولها وز�ادة    مدعومة من الحكومة الفنلند�ة. نتطلع إ� العمل مع ف��ق اإلدارة المتمرس �ف

ف ال�فاءة لصالح جميع أصحاب المصلحة ".   تحسني

ف   ي هذا االستثمار المتم�ي
ي إف إ�ش و�نفرا�ورب �ف كة "إ�ك��تكس": "��نا العمل مع �� ، الرئ�س التنف�ذي ل�ش وقال هيو كروس�ي

ي البن�ة التحت�ة واسعة النطاق، وقد تم تصم�م  الذي يوفر شبكة كه��اء حي��ة لالقتصاد الفنلندي. ال تزال  
فرص االستثمار �ف

الستثمارات البن�ة التحت�ة األساس�ة وتنف�ذها، و�دارتها بمسؤول�ة، وتحقيق عوائد    ا "إ�ك��تكس" �شكل ف��د لتكون مصدر 
ي إف إ�ش ة    ،ا�ةال�ش  هذە تثمن  "إ�ك��تكس" ، كما أن  منضبطة المخاطر. نتطلع إ� م��د من التعاون مع �� وهناك فرصة كب�ي

.  ع�� الممل�ة المتحدة، أورو�ا و  الستكشاف مجموعة من الفرص الجذابة ف  األم��كتني

 

 - إنت�-

 

ي إف إ�ش المال�ة":   عن "مجموعة ��

وات، وا ي تتضمن: إدارة األصول، و�دارة ال�� ي منطقة الخليج، واليت
ي إف إ�ش  واحدة من المجموعات المال�ة األ��� أهم�ة �ف لخدمات الم�ف�ة تعد ��

ي إف إ�ش  ي ووالوال�ات المتحدة األم��ك�ة. مجموعة �� ي دول مجلس التعاون الخل���
كز عمل�ات المجموعة �ف مدرجة  التجار�ة والتط��ر العقاري. وت�ت

ي لألوراق المال�ة .  ي الما�ي وسوق ابوظي� ي كل من بورصة البح��ن، و�ورصة ال���ت وسوق دي�
 �ف

 إنفرا�وربنبذة عن 

ي قطاع البيف التحت�ة و التنم�ة المستدامة برأس مال �صل إ� 
ي االستثمار �ف

كة متخصصة �ف مل�ار دوالر  ١،١إنفرا�ورب ش.م.ب �ي �ش
 . ي ذلك  3محفظة تبلغ ق�متها نحو   تدي��نفرا�ورب  أم���ي

مليون قدم م��عة من   250مل�ارات دوالر أم���ي من أصول البن�ة التحت�ة، بما �ف
ي الخليج وشمال إف��ق�ا وجنوب آس�ا والمخصصة للبن�ة التحت�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة المستدامة. 

ات�ج�ة إنفرا�ورب    المساحات �ف تعتمد اس�ت
خالل   نع� االستدامة و تحقق عوائد ط��لة األجل للمستثم��ن من خالل اإلدارة االستباق�ة لمخاطر الحوكمة البيئ�ة واالجتماع�ة والمؤسس�ة، وم
ي تط��ر المجتمعات وكذلك االستثمار 

كة ع� االستثمار �ف ي منظومة االستثمارات المستدامة. تركز ال�ش
ي تحقق ق�مة فعل�ة �ف ي الفرص اليت ي   تبيف

�ف
ي تدعم االستدامة ومصادر الطاقة المتجددة باإلضافة إ� أصول البن�ة التحت�ة االجتماع�ة لقطا�ي  التعل�م   الخدمات اللوجست�ة والتقن�ات اليت

 www.infracorp.bhللم��د من المعلومات حول إنفرا�ورب، ير�� ز�ارة الموقع  والرعا�ة الصح�ة. 

 

 لم��د من المعلومات، الرجاء االتصال بـ: 

ي   نوال النا��

 المؤسس�ة قسم العالقات  –مديرأول 

 17538538 973+هاتف:  

http://www.infracorp.bh/


 

 

Infracorp – GFH’s infrastructure platform invests with Equitix in electricity 

distribution 

 

• Infracorp and Equitix announces completion of first co-investment in the European Infrastructure 

Sector   

• Strategic collaboration to significantly boost Infracorp’s Infrastructure footprint  

 

Manama, Bahrain, XX January 2023: GFH Financial Group’s (“GFH”) sustainable infrastructure platform - 

Infracorp today announced an initial co-investment with Equitix in Aurora Infrastructure Oy (“Aurora”); a 

well-established monopoly electricity distribution network operating in two key geographical areas of 

Finland and one of the largest industrial electricity distribution networks in the Nordics region.   

Aurora serves a blue chip international industrial client base that are highly committed to the network 

and which have invested more than €4.5 billion combined in the Company’s two sites (AKO and ATO) since 

2005. Aurora’s AKO site serves government backed and/or listed customers in traditional fuels, renewable 

fuels and chemical products segments, with its main clients being Neste, Borealis, Linde and Veolia. Its 

ATO network meanwhile, serves Outukumpu, the largest integrated plant and the only fully integrated 

stainless steel facility in the world. 

Aurora’s electricity distribution network represents physically irreplaceable assets that are supported by 

long-term contracted cash flows, high-margins and a semi-regulated tariff structure, inflation and interest 

rate pass-throughs, significant barriers to entry and inelastic demand profile. Consistent with Infracorp’s 

focus, Aurora has a strong ESG basis and also benefits from the commitment of the Company’s customers 

to ESG principles with well-publicised strategies on decarbonization of their on-site operations 

underpinned by further electrification. 

Infracorp will also enter into future collaborative discussions with Equitix, a leading global investor and 

long-term fund manager of core infrastructure assets. Equitix has over $11.7 billion of assets under 

management and is the infrastructure investment division of Tetragon, the global asset management 

group which manages $80 billion of assets on behalf of its clients. From this initial partnering, Infracorp 

will explore possible further opportunities to work with Equitix to invest in select infrastructure deals on 



 

a discretionary basis.  Any such potential opportunities will offer the ability to strengthen Infracorp’s 

global infrastructure investments platform in Europe and the Americas across a range of defensive and 

downturn resistant infrastructure sector investments.  

Commenting, Majed Al Khan, CEO of Infracorp said, “In line with our vision, we’re pleased to announce 

this investment in Aurora, which provides critical power distribution infrastructure for strategic blue-chip 

industrial customers committed to energy transition in Finland, including the two single largest electricity 

consumers in the Nordics. Aurora’s electricity distribution network connects its customers’ sites to the main 

power grid, making them strategic for the European and global value chain in the chemicals and stainless-

steel industries. There is no alternative electricity distribution network available to its customers at these 

sites making this a unique asset. We are delighted to be working with Equitix, a leading global 

infrastructure asset manager with deep experience in managing and maximising the value of similar 

infrastructure assets.” 

Awais Majeed, Executive Director – Private Equity at GFH, added, “In line with our strategy of investing 

in resilient, ESG impact sectors, this transaction marks another investment in a sector that has proven 

resilient and which we expect to remain relatively immune to economic cycles. Aurora operates in a stable, 

business-friendly environment with macroeconomic trends providing a favourable backdrop for 

infrastructure investments. Importantly, it also benefits from an established energy system in Finland and 

a unique position in the electricity distribution space with no exposure to volume risk as well as a robust 

customer base with large well-established counterparties, backed by the Finnish government. We look 

forward to working with Aurora’s highly experienced management team to continue to enhance the value 

of its assets and to further improve efficiency for the benefit of all stakeholders.” 

Hugh Crossley, Chief Executive Officer at Equitix, said: “We are pleased to work with GFH and Infracorp 

on this excellent investment which provides critical electricity network to the Finnish economy. The 

investment opportunities in infrastructure remain extensive and Equitix is uniquely structured to source 

and execute core infrastructure investments, manage them responsibly and deliver outstanding risk-

weighted returns.  We look forward to collaborating with GFH further.  Equitix values the partnership and 

there is ample opportunity to explore a pipeline of attractive opportunities across the UK, Europe and the 

Americas together.” 

-Ends-  

 

About GFH Financial Group B.S.C.: 
GFH is one of the most recognised financial groups in the Gulf region. Its businesses include Asset Management, 

Wealth Management, Commercial Banking and Proprietary investments. The Group’s operations are focused in the 

GCC, US and Europe. GFH is listed in Bahrain Bourse, Boursa Kuwait, Dubai Financial Market and ADX. For more 

information, please visit www.gfh.com     

 

About Infracorp B.S.C.: 
Infracorp is GFH’s sustainable infrastructure platform specialized in investing in the infrastructure and sustainability 

development sector, with a capital of 1.1 billion US Dollars. Infracorp manages a portfolio of nearly US$3 billion in 

infrastructure assets, including a 250 million square feet land bank in the Gulf, North Africa and South Asia which is 

earmarked for sustainable economic and social infrastructure. Infracorp’s sustainability strategy is designed to 

generate strong long-term returns for investors through proactive management of ESG risks, and by embracing 



 

opportunities for value creation in the sustainable investment ecosystem. The company focuses on investments in 

developing communities and investing in logistics and technologies that support sustainability and renewables as 

well as social infrastructure assets across the education and healthcare sectors. For more information about 

Infracorp, visit www.infracorp.bh  

 

 

 

For more information contact: 

GFH Financial Group 

Nawal Al Naji 

Senior Manager- Corporate Communications 

Tel: +973 17538538 

Email: Nalnaji@gfh.com 

 

http://www.infracorp.bh/

