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To: Bahrain Bourse 

 

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

 ش.م.ب   إنفستكورب القابضة
Company Name 

 INVCORP Trading Code رمز التداول 

 الموضوع 

Investcorp Portfolio Company Calligo 

Acquires UK MSP Network Integrity Systems 

 

شركة "كاليغو" التابعة لـ "إنفستكورب" تستحوذ على  

 "نتوورك إنتيغريتي سيرفيسز" 

 

Subject 

 المعلومات الجوهرية 

Investcorp announced that its portfolio company, 

Calligo Holdings Limited, the world’s first end-to-

end managed data services provider, has 

acquired Network Integrity Services (“NIS”), a 

UK-based IT managed services and technology-

led solutions provider with locations in 

Manchester, Birmingham, Leicester and Hemel 

Hempstead. 
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Investcorp Portfolio Company Calligo Acquires UK MSP 

Network Integrity Systems 

 

First UK and fourth European acquisition by Calligo in 2020, bolstering its market position 

in the delivery of managed data services. 

 

Bahrain, 13 January 2021 – Investcorp today announced that its portfolio company, Calligo 

Holdings Limited (“Calligo” or “the Company”), the world’s first end-to-end managed data services 

provider, has acquired Network Integrity Services (“NIS”), a UK-based IT managed services and 

technology-led solutions provider with locations in Manchester, Birmingham, Leicester and Hemel 

Hempstead.  

 

Jersey-headquartered, Calligo was established in 2012 and puts data and its privacy at the heart of 

a unique collection of managed data services for companies that optimize and protect data at every 

point of its journey through the organization. These include privacy- and security-centric IT managed 

services; the world’s first public cloud platform to have been designed with privacy at its heart; 

sophisticated data privacy adherence services; and enterprise-level, ‘privacy by design’ machine 

learning services and tools. 

 

Calligo’s acquisition of NIS represents its ninth in three years and fourth in 2020, reflecting the 

company’s ongoing commitment to develop its expertise within the dynamic managed data services 

market. The addition of NIS is firmly part of Calligo’s ambitions to enhance its local presence 

throughout the UK whilst also strengthening the skills and capabilities that can be made available to 

its customers throughout Europe and North America, supporting the delivery of its entire portfolio of 

managed data services. 

 

Investcorp Technology Partners, via Investcorp Technology Fund IV, invested in Calligo in 2016 and 

since then has invested more than US $20 million into the company to help accelerate its product 

innovation and international expansion plans, both organically and through strategic add-on 



 

acquisitions. The transaction further underscores Investcorp’s established position as a market 

leading investor in lower mid-market technology companies with a focus on data and analytics.  

 

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

business said: “We invested in Calligo because of its strong position in the highly attractive managed 

services and data privacy market. This latest acquisition reinforces our view that Calligo’s compelling 

offering and experienced management team will continue to deliver both organic and inorganic 

growth opportunities. We are delighted with how the talented team at Calligo has established the 

company as a global leader in the privacy-focused managed services market and continue to identify 

complementary acquisition targets in the current environment.”  

 

Yusef Al Yusef, Managing Partner for Investcorp Private Wealth said: “Since our initial investment, 

we have worked closely with the team at Calligo to deliver on our shared commitment to identify and 

successfully integrate complementary businesses to drive growth and value creation. This latest 

acquisition serves to bolster Calligo’s credentials as a market leader in the privacy-focused managed 

services market and we believe the business is optimally positioned for growth.”  

 

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; Contentserv, a 

provider of Product Information Management (“PIM”) software; Ubisense, an enterprise software and 

sensor platform; softgarden, a Human Resources software provider; Ageras, an online marketplace 

matching SMEs with professional service providers; and Impero, a provider of online student safety 

and classroom and network management software. 

 

 

-Ends- 

 

About Investcorp  



 

Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute return 

strategies, GP stakes and infrastructure.  

 

Investcorp has today a presence in 12 countries across the US, Europe, GCC and Asia, including India, 

China and Singapore. As of June 30, 2020, Investcorp Group had US $32.2 billion in total AUM, including 

assets managed by third party managers, and employed approximately 450 people from 44 nationalities 

globally across its offices. For further information, visit www.investcorp.com and follow us @Investcorp 

on LinkedIn, Twitter and Instagram. 

 

 

Media Contacts: 

 

Investcorp   

Nada Abdulghani      

17515467 973+ 

nabdulghani@investcorp.com 

 

 

http://www.investcorp.com/
http://www.linkedin.com/company/Investcorp
http://www.twitter.com/Investcorp
http://www.instagram.com/investcorp
mailto:felamine@Investcorp.com


 

 

على "نتوورك إنتيغريتي  التابعة لـ "إنفستكورب" تستحوذ"كاليغو" شركة 

 سيرفيسز" 

 

، بما يعّزز  2020االستحواذ هو األول في المملكة المتحدة والرابع أوروبياً الذي تقوم به "كاليغو" عام 

 موقعها في تقديم خدمات البيانات الُمدارة 

  

 
التابعة لمحفظتها   "كاليغو هولنغز ليمتد" شركةأن  إنفستكورب اليومأعلنت  – 2021 يناير 13البحرين، 

، وهي أول مزود لخدمات البيانات الُمدارة من طرف إلى طرف في العالم، استحوذت على "نتوورك االستثمارية

، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة تقّدم خدمات إدارة  Network Integrity Servicesإنتيغريتي سيرفيسز"  

 م وليستر وهيميل هيمبستيد. تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية، ولديها مقّرات في مانشستر وبرمنغها 

، وهي تضع البيانات وخصوصيتها في  2012أُنشئت "كاليغو"، التي يقع مقرها الرئيسي في جزيرة جيرزي، عام  

صلب مجموعة فريدة من خدمات البيانات الُمدارة للشركات التي تعمل على تحسين البيانات وحمايتها في كل نقطة  

ة الشركة الخدمات المعلوماتية الُمدارة التي تركز على الخصوصية  من مسارها عبر المؤسسة. وتشمل أنشط

واألمان؛ أول منصة سحابية عامة في العالم تم تصميمها مع مراعاة الخصوصية؛ خدمات االلتزام بخصوصية  

 البيانات المتطورة؛ وخدمات وأدوات التعلم اآللي مع مراعاة "الخصوصية خالل التصميم". 

، مما  2020" على "نتوورك إنتيغريتي سيرفيسز" التاسع لها في ثالث سنوات والرابع عام  يمثل استحواذ "كاليغو

يعكس التزام الشركة المستمر بتطوير خبراتها في السوق النشطة لخدمات البيانات الُمدارة. ويشكل ضم "نتوورك 

جميع أنحاء المملكة المتحدة إنتيغريتي سيرفيسز" جزءاً راسخاً من طموحات "كاليغو" لتعزيز وجودها المحلي في  

في موازاة تعزيز المهارات والقدرات التي يمكن توفيرها لعمالئها في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية، 

 وتطوير عملية تقديم كل ما في مجموعتها من خدمات البيانات المدارة. 

، في شركة "كاليغو"  كنولوجي الرابعالتاستثمرت "إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز"، من خالل صندوق إنفستكورب  

مليون دوالر أميركي في الشركة للمساعدة في تسريع ابتكار   20، ومنذ ذلك الحين ضّخت أكثر من 2016عام 



 

 

منتجاتها وخطط توسعها الدولية، سواء من الناحية العضوية أو من خالل عمليات االستحواذ االستراتيجية. كما  

الراسخة كمستثمر رائد في السوق في شركات التكنولوجيا للسوق المتوسطة الدنيا  تؤكد الصفقة مكانة إنفستكورب  

 التي ترّكز على البيانات والتحليالت. 

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

تها القوية في السوق الجذابة للغاية للخدمات المدارة  إنفستكورب تكنولوجي": "استثمرنا في كاليغو بسبب مكان"

وخصوصية البيانات. ويعزز هذا االستحواذ وجهة نظرنا القائلة إن ما تقّدمه كاليغو وفريق اإلدارة المتمرس  

سيواصل توفير فرص النمو العضوية وغير العضوية. ونحن سعداء بكيفية قيام الفريق الماهر في كاليغو بترسيخ  

كشركة عالمية رائدة في سوق الخدمات المدارة التي تركز على الخصوصية ومواصلة تحديد أهداف  الشركة 

 االستحواذ في البيئة الحالية". 

 

الشريك اإلداري إلنفستكورب للثروات الخاصة: "منذ استثمارنا االساسي، عملنا بشكل وثيق  ،  يوسف اليوسفوقال  

المشترك لتحديد الشركات المكّملة لعمل كاليغو وضمها بنجاح بغية دفع النمو  مع فريق كاليغو للوفاء بالتزامنا 

وخلق القيمة. يعمل هذا االستحواذ األخير على تعزيز وضع كاليغو كشركة رائدة في سوق الخدمات الُمدارة التي  

 تركز على الخصوصية، ونعتقد أن الشركة هي في وضع مثالي لتحقيق النمو". 

 

ركة إنفستكورب اختّطت لنفسها موقعاً رائداً في السوق لالستثمار في شركات التكنولوجيا في  جدير بالذكر أن ش

السوق المتوسطة الدنيا، وتحديداً تلك التي تملك سجالً من النجاح في قطاعات البيانات / التحليالت، أمن تكنولوجيا  

ورب في التكنولوجيا الحديثة: أفيرا، الشركة  المعلومات، والتكنولوجيا المالية / الدفع. وتشمل استثمارات إنفستك

المتعددة الجنسيات المتخصصة في حلول األمن السيبراني؛ وكوتنتسيرف، مزود حلول إلدارة المعلومات عن  

المنتجات؛ أوبينسنس منصة برمجيات ألجهزة االستشعار؛ سوفتغاردن، مزود البرمجيات الخاصة بالموارد 

ترونية تجمع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات المحترفين؛  البشرية؛ أغيراس، وهي سوق إلك

 إمبيرو، مزود لحلول سالمة الدراسة عبر اإلنترنت وبرامج إدارة الشبكات والفصول الدراسية. 

 

 

 



 

 

 - انتهى -

 

 نبــذة عن إنفستكورب

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

الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين وسنغافورة.   دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، دول مجلس التعاون   12وإلنفستكورب اليوم حضور في  
مليار دوالر أميركي، بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين  32.2، بلغ إجمالي األصول الُمدارة لدى مجموعة إنفستكورب 2020يونيو  30حتى تاريخ 

 اتبها حول العالم.جنسية في مك 44موظفًا من  450مستقلين. ويعمل في الشركة ما يقارب 

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

  

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ

 إنفستكورب
 عبدالغنيندى 

17515467 973+ 
nabdulghani@investcorp.com 
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