
 

 

 

 

Disclosure of Material Information 

 

To: Bahrain Bourse 

 

Investcorp Holdings B.S.C would like to announce the following material information: 

 

 اإلفصاح عن معلومات جوهرية

 

 بورصة البحرينالسادة /  

 

 ش.م.ب عن اإلفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:  إنفستكورب القابضةتعلن شركة 

 

 February 2021 Date 23 التاريخ

 إسم الشركة 
Investcorp Holdings B.S.C 

 ش.م.ب  إنفستكورب القابضة
Company Name 

 INVCORP Trading Code رمز التداول

 الموضوع

Investcorp portfolio company Ageras raises 

$73 million in new capital 

 

مليون دوالر كرأس  73نفستكورب تجمع إليراس" التابعة ج"أ

 مال جديد

 

Subject 

 المعلومات الجوهرية

Investcorp Technology Partners today 

announced that its portfolio company, Ageras 

Group (“Ageras”), a leading provider of 

recurring revenue-driven accountancy 

software, solutions and services to both Small 

and Medium Enterprises (“SMEs”) and 

Accountancy firms, has raised $73 million 

from Lugard Road Capital, the US-based 

alternative asset manager. 
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 مليون دوالر كرأس مال جديد 73نفستكورب تجمع إليراس" التابعة ج"أ
 

 
 

التابعة  Ageras Groupيراس" جأن شركة "أ اليوم أعلنت إنفستكورب - 2021فبراير  23البحرين، 

والمزود الرائد لبرامج المحاسبة الخاصة باإليرادات المتكررة وللحلول والخدمات للشركات   االستثمارية  لمحفظتها

، Lugard Road Capitalمليون دوالر من "لوغارد رود كابيتال"   73، حصلت على   الصغيرة والمتوسطة  

 الواليات المتحدة مقراً لها. منشركة إدارة األصول البديلة التي تتخذ 

 

يراس في أسواق النمو الحالية، مما يخلق إمكانات لفرص جتوسع أوتيرة الستثمار الجديد لتسريع سيتم استخدام ا

يراس" هي في وضع جيد لالستفادة من الطلب المتزايد على جالنمو غير العضوية والعضوية. وال شك في أن "أ

 للبرمجيات الحيوية.أدوات األعمال المؤتمتة، وسيدعم االستثمار الجديد ابتكارها المستمر 

الدنمارك والواليات المتحدة والسويد والنرويج وهولندا وألمانيا، ستة أسواق:    يراس" تنشط فيججدير بالذكر أن "أ

 علماً أن مقرها يقع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

 

االستثمار في الشركات الخاصة في ، المدير التنفيذي ورئيس قسم غيلبرت كامينيسكيتعليقاً على ذلك، قال 

يراس"، المدعومة بسمعة جيدة كشركة ج"إنفستكورب تكنولوجي": "إن الجمع بين البرمجيات الحيوية التي تنتجها "أ

موثوق بها، ومعرفة شاملة بسوق الخدمات المعنية، وفريق إدارة متميز، إلى جانب باع طويل في البحث والتطوير، 

في تعزيز موقعها في السوق وتقديم نظام محاسبة قائم على أساس عائدات متكررة.  قد ضمن استمرار الشركة

يراس" سيدفع توسعها الدولي قُدماً ويدعم ابتكارها المستمر في ما تقّدمه جوالتمويل اإلضافي الذي حصلت عليه "أ

 لعمالئها".

 

للسوق منتجات رائدة هي األفضل في يراس جتقّدم أيراس: "جالرئيس التنفيذي أل ريكو أندرسنمن جهته، قال 

فئتها، تضع الشركة في موقع مثالي للتوسع عالمياً وتلبية الطلب المتزايد على أدوات األعمال المؤتمة. وفي 

الموازاة، تتمتع إنفستكورب بسجل حافل في ما يخص نمو الشركات المملوكة لمؤسسيها في مجال التكنولوجيا، 

وشبكتها الواسعة نمونا منذ البداية وحتى اآلن. وتدعم عملية التمويل األخيرة هذه  وقد دعم حضورها العالمي



 

 

يراس وتقديم برمجياتنا لعمالء جدد في كل أنحاء العالم. ونتطلع حتماً إلى جالتزامنا المستمر بتوسيع حضور أ

 يراس في السنوات المقبلة".جاستمرار قصة أ

 

موقع رائد في قطاع االستثمار في من تبوؤ تكنولوجي بارتنرز" إنفستكورب من خالل "إنفستكورب  تمكنت 

شركات التكنولوجيا في السوق المتوسطة، وتحديداً تلك التي ترّكز على قطاعات البرمجيات، البيانات / التحليالت، 

ي أمن تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية / الدفع. وتشمل أحدث استثمارات "إنفستكورب تكنولوج

بارتنرز": "أفيرا"، الشركة المتعددة الجنسيات المتخصصة في األمن السيبراني والتي أبرمت حديثاً عقداً نهائياً 

مليون دوالر أميركي؛  360( مقابل قرابة NLOKلتباع لمصلحة نورتوناليفلوك )رمزها في ناسداك 

وبينسنس، منصة برمجيات تحديد المواقع وأجهزة ي كونتنتسيرف، مزود حلول إلدارة المعلومات عن المنتجات؛ 

االستشعار للمؤسسات؛ سوفتغاردن، مزود البرمجيات الخاصة بالموارد البشرية. وفي يناير الماضي، 

، إحدى شركات محفظة إنفستكورب االستثمارية، والمزود الرائد في مجال أمان Imperoاستحوذت"إمبيرو" 

، وهي مزود  Netopالفصول الدراسية والشبكات، على شركة "نيتوب"  الطالب عبر اإلنترنت وبرامج إدارة

 عالمي للبرمجيات الخاصة بقطاع التعليم والشركات.

 

 

 -انتهى-

 
 
 

 
  نبــذة عن إنفستكورب 

حصص في   إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة،
 الشراكات العامة، والبنى التحتية. 

الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين    دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون  12وإلنفستكورب اليوم حضور في 
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل   35، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020ديسمبر 31وسنغافورة. حتى تاريخ 

 .بها حول العالمجنسية في مكات 43موظفًا من  430مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

 أو متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي www.investcorp.com للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
@Investcorp   في كل منInstagram  Twitter LinkedIn.  

http://www.investcorp.com/
http://www.instagram.com/investcorp
http://www.twitter.com/Investcorp
http://www.linkedin.com/company/Investcorp
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Investcorp portfolio company Ageras raises $73 million in 

new capital 

 

Bahrain, 23 February 2021 – Investcorp Technology Partners today announced that its portfolio 

company, Ageras Group (“Ageras”), a leading provider of recurring revenue-driven accountancy 

software, solutions and services to both Small and Medium Enterprises (“SMEs”) and Accountancy 

firms, has raised $73 million from Lugard Road Capital, the US-based alternative asset manager.  

 

The new investment will be used to accelerate Ageras’ expansion into existing growth markets, 

creating potential for both inorganic and organic growth opportunities. Ageras is well positioned to 

capitalise on the rising demand for automated business tools and the new investment will also 

support the continued innovation of its mission critical software.  

 

Ageras operates in six markets: Denmark, the US, Sweden, Norway, Holland and Germany from its 

Copenhagen headquarters. 

 

Gilbert Kamieniecky, Managing Director and Head of Investcorp’s Private Equity Technology 

business said: “The combination of Ageras’ mission critical software, backed by a reputation for 

dependability, insights into the professional service market, an outstanding management team, 

paired with its cutting-edge research & development has ensured it has continued to grow its market 

position and deliver an accountancy ecosystem based on high quality recurring revenue. The 

additional financing secured by Ageras will help to drive international expansion and support the 

continued innovation of its customer offering.” 

 

Rico Andersen, Chief Executive Officer, Ageras, added: “Ageras has established a market leading 

and best-in-class product offering that is optimally positioned for international expansion and the 

rising demand for automated business tools. Investcorp has a fantastic track record of growing 

founder-owned companies in the technology space, and its global presence and extensive network 



 

has supported our growth to date. This latest financing round will support our ongoing commitment 

to scaling the Ageras brand and bringing our software offering to new customers across the globe. 

We look forward to continuing the Ageras story in the years to come.”  

 

Investcorp (through Investcorp Technology Partners) has established a market leading position of 

investing in lower mid-market technology companies with a specific focus on Software, Data / 

Analytics, Cyber Security and Fintech / Payments. Investcorp Technology Partners’ most recent 

investments include: Avira, a multinational cybersecurity software solutions firm, which recently 

entered into a definitive agreement to be sold to NortonLifeLock (NASDAQ: NLOK) for approximately 

US $360 million; Contentserv, a provider of Product Information Management (“PIM”) software;  

Ubisense, an enterprise software and sensor platform; and softgarden, a Human Resources 

software provider. In January, its portfolio company, Impero, a leading provider of online student 

safety and classroom and network management software, acquired Netop, an international software 

solutions provider to the education sector and corporates. 

 

 

- Ends- 

 

 
 

About Investcorp  

Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute return 
strategies, GP stakes and infrastructure. 
 
Investcorp today has a presence in 12 countries across the US, Europe, GCC and Asia, including India, China 
and Singapore. As of December 31, 2020, Investcorp Group had US $35 billion in total AUM, including assets 
managed by third party managers, and employed approximately 430 people from 43 nationalities globally 
across its offices. For further information, visit www.investcorp.com  and follow us @Investcorp on LinkedIn, 
Twitter and Instagram. 
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