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medical testing group, KindStar 
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Investcorp has made a strategic growth investment in 

Kindstar Globalgene (“Kindstar”), the leading 

independent specialty blood testing services group in 

China. 

Material Information 

األثر على المركز  

 المالي 
Limited financial impact 

Impact on Financial 

Position 

إفصاحات سابقة ذات  

 صلة )إن ُوجدت(
 

Previous relevant 

disclosures (if any) 

 

 Hazem Ben-Gacem Name  اإلسم



  

 Co-Chief Executive Officer Title المسمى الوظيفي 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

 
 

 

 



   

 

Investcorp invests in Wuhan's leading medical testing 

group, Kindstar 

  

Bahrain, 9 November 2020 – Investcorp today announced that it has made a strategic growth 

investment in Kindstar Globalgene (“Kindstar”), the leading independent medical testing 

services group in China. Terms of the transaction were not disclosed. 

Founded in 2003 and headquartered in Wuhan, Kindstar is a leading independent medical testing 

provider in China, offering patients and physicians broad access to advanced specialty testing 

services across hematology, gynecology and pediatrics, infectious diseases, oncology and 

neurology. 

 

Kindstar currently serves more than 3,000 hospitals in over 600 cities in China with advanced and 

nationally accredited clinical testing, scientific research and development laboratories and more than 

2,500 employees. 

  

Hazem Ben-Gacem, Co-CEO of Investcorp, stated: “Investcorp is proud of its Asian investment 

platform that it has built over the past five years. Our focus on healthcare opportunities in China 

allowed us to identify Kindstar which has built impressive capabilities for improving the quality of 

healthcare through severe diseases related testing. We believe that Kindstar has significant growth 

potential driven by accelerating demand for precision medicine, underserved market and 

the company’s broadening advanced solutions to address an even wider range of specialty 

healthcare needs. We are proud to support Kindstar and its first-class management team in 

executing its exciting growth plans.” 

  

Kindstar uses esoteric testing which involves analyzing unique molecules or substances utilizing 

advanced, cutting-edge technologies and skilled laboratory technicians, to provide critical diagnostic 

information that cannot be obtained through routine testing. China’s independent clinical laboratories 



 

market is expected to grow at high digit in the foreseeable future, with esoteric testing outpacing the 

overall market, driven by significant demand to address unmet medical needs. 

  

Kindstar maintains a leading market position in China, and is further supported by its extensive 

global network, which includes some of the world’s leading healthcare organizations such as the 

Mayo Clinic, Illumina and Novartis. 

  

Investcorp’s investment in Kindstar advances its recently launched platform focused on investing in 

high-quality Chinese healthcare companies that have remained resilient throughout the pandemic 

and are expected to experience accelerated growth. In September 2020, Investcorp announced that 

it had acquired minority equity stakes in Lu Daopei Medical Group, the leading hematology hospitals 

group in China and WeDoctor, a leading online healthcare services company. 

 

-Ends- 

 

About Investcorp  

Investcorp specializes in alternative investments across private equity, real estate, credit, absolute return 
strategies, GP stakes and infrastructure. Since our inception in 1982, we have focused on generating attractive 
returns for our clients while creating long-term value in our investee companies and for our shareholders as a 
prudent and responsible investor. 
 
We invest a meaningful portion of our own capital in products we offer to our clients, ensuring that our interests 
are aligned with our stakeholders, including the communities that we operate within, towards driving 
sustainable value creation. We take pride in partnering with our clients to deliver tailored solutions for their 
needs, utilizing a disciplined investment process, employing world-class talent and combining the resources 
of a global institution with an innovative, entrepreneurial approach.  
  
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. 
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ووهان  الطبية في  لمختبراتإنفستكورب تستثمر في أبرز مركز ل  

  

استثمار استراتيجي في "كايندستار غلوبالجين"  عن اليوم أعلنت إنفستكورب – 2020 نوفمبر 9البحرين، 

Kindstar Globalgene  في الصين. ولم   الفحوصات المخبرية  ، المجموعة الرائدة المستقلة والمتخصصة في

 يتم كشف شروط الصفقة.

 

طبية رائدة في الصين تقدم   مختبراتومقرها في مدينة ووهان، وهي أول شركة    2003أُسست "كايندستار" عام  ت

المتخصصة المتقدمة التي تشمل أمراض الدم وطب  خبرية مخدمات الالللمرضى واألطباء مجموعة واسعة من 

 واألمراض المعدية واألورام وطب األعصاب. ئيةمراض النسااألو األطفال

 

 مختبراتمدينة في الصين من خالل ال 600مستشفى في أكثر من  3000خدماتها لما يتجاوز  "كايندستار"تقّدم 

 السريرية ومختبرات البحث العلمي والتطوير المتقدمة المعتَمدة على المستوى الوطني الصيني، والتي يعمل فيها

 موظف. 2500 أكثر من

 

بمنصتها   إنفستكوربتفتخر    مشارك إلنفستكورب، تعليقاً على االستثمار: "، الرئيس التنفيذي الحازم بن قاسموقال  

االستثمارية اآلسيوية التي بنتها خالل السنوات الخمس الماضية. وقد سمح لنا تركيزنا على الفرص المتاحة في 

كايندستار التي طّورت قدرات رائعة لتحسين جودة الرعاية  باالستثمار فيقطاع الرعاية الصحية في الصين 

ونعتقد أن لدى كايندستار إمكانات نمو كبيرة مدفوعة الخاصة باألمراض الخطيرة.  مختبراتالصحية من خالل ال

بتسارع الطلب على الطب الدقيق، وعلى توسع الشركة لتلبية مجموعة أوسع من احتياجات الرعاية الصحية 

 المتخصصة. ونحن فخورون بدعم كايندستار وفريق إدارتها الرائد في تنفيذ خطط نموها الواعدة".

 



 

 

تضمن تحليل الجزيئات  باستخدام التقنيات المتطورة جدا، لتوفير ت  دقيقةمخبرية فحوصات تستخدم "كايندستار" 

الروتينية. ومن المتوقع أن ينمو سوق المختبرات   مختبراتمعلومات تشخيصية مهمة ال يمكن الحصول عليها عبر ال

على السوق  الدقيقة راتمختبالطبية المستقلة في الصين بنسب عالية في المستقبل المنظور، مع تفوق نمو قطاع ال

 ككل، مدفوعاً بالطلب الكبير لتلبية االحتياجات الطبية.

 

تتمتع "كايندستار" بمكانة رائدة في السوق الصينية، وتدعمها شبكتها العالمية الواسعة التي تضم بعض مؤسسات 

و"نوفارتيس"  Illuminaو"إيّلومينا"  Mayo Clinicالرعاية الصحية الرائدة في العالم مثل "مايو كلينيك" 

Novartis. 

 

لتي تم إطالقها حديثاً والتي تركز على االستثمار في شركات يوّسع استثمار إنفستكورب في "كايندستار" منصتها ا

الرعاية الصحية الصينية العالية الجودة التي ظلت صامدة طوال فترة الجائحة العالمية، والتي يُتوقع أن تحقق نمواً 

وبيي أنها استحوذت على حصة أقلية في "لو دا 2020متسارعاً. وفي هذا اإلطار أعلنت إنفستكورب في سبتمبر 

، وهي مجموعة رائدة من مستشفيات أمراض الدم في Lu Daopei Medical Groupميديكال غروب" 

 ، الشركة البارزة في توفير خدمات الرعاية الصحية عبر اإلنترنت.WeDoctorالصين، وفي "ويدكتور" 

 

 -انتهى-

 

 نبــذة عن إنفستكورب 

االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في  
، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعمالئها مع خلق قيمة طويلة األجل في الشركات المستثَمر فيها 1982العامة، والبنى التحتية. ومنذ تأسيسها عام 

 ن لديها، كونها مستثمرًا حكيمًا ومسؤواًل.والمساهمي

ميع الجهات تستثمر إنفستكورب جزءًا كبيرًا من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعمالئها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح ج
نحن نفخر بالشراكة مع عمالئنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. و 

 عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي.



 

 

دول مجلس التعاون الخليجي، وصواًل الى آسيا بما فيها الهند، الصين وسنغافورة. دولة من الواليات المتحدة األمريكية، أوروبا،    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 

 جنسية في مكاتبها حول العالم. 44ن موظفًا م 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

 عبدالغني ندى 
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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