
 

 

 

 

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 

 

 November 16, 2020  Date  التاريخ

  إسم الشركة 
Investcorp Holdings B.S.C 

  ش.م.ب  إنفستكورب القابضة
Company Name 

 INVCORP  Trading Code  رمز التداول

  الموضوع

Investcorp portfolio company ABAX acquires 
Automile 

 
Transaction represents ABAX’s third and largest 
add-on acquisition since Investcorp’s investment 

in 2017 
 

Positions ABAX as second largest company in the 
European telematics market by the number of 

subscriptions 
 

شركة "آباكس" التابعة لـ"إنفستكورب" تستحوذ على 
 "أوتومايل" 

  
ثالث عملية استحواذ تقوم بها "آباكس" منذ استثمار  

تجعلها ثاني أكبر شركة في مجال و 2017"إنفستكورب" فيها عام 
  في أوروبا  تكنولوجيا أنظمة تتبع المركبات

  

Subject 

  المعلومات الجوهرية

Investcorp’s portfolio company ABAX (“ABAX”), the 

#1 telematics solutions provider in the Nordics and 

one of the largest in Europe, has acquired Automile 

Material Information 



  

(“Automile”), a Nordic based provider of telematics 

and internet of things (IoT) services. The transaction 

has closed and positions the combined group as a 

global telematics leader with more than 360,000 

subscriptions. 

األثر على المركز 
  المالي

Limited financial impact  
Impact on Financial 

Position 

إفصاحات سابقة ذات 
  صلة (إن ُوجدت)

  
Previous relevant 

disclosures (if any) 

 

 Daniel Lopez-Cruz  Name  اإلسم 

 Head of Private Equity, Europe  Title  المسمى الوظيفي
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Investcorp portfolio company ABAX acquires Automile 
 

Transaction represents ABAX’s third and largest add-on acquisition since Investcorp’s investment 
in 2017 

 
Positions ABAX as second largest company in the European telematics market  

  

Bahrain, 16 November 2020 – Investcorp today announced that its portfolio company ABAX 

(“ABAX”), the #1 telematics solutions provider in the Nordics and one of the largest in Europe, has 

acquired Automile (“Automile”), a Nordic based provider of telematics and internet of things (IoT) 

services. The transaction has closed and positions the combined group as a global telematics leader 

with more than 360,000 subscriptions.  

The addition of Automile strengthens ABAX’s growth platform, bringing together a highly 

complementary portfolio of telematics solutions that will leverage ABAX’s global IoT network. This 

combination creates the second largest telematics player in Europe by the number of subscriptions 

and will enable ABAX to offer new and existing customers a wider array of value-added connectivity 

services with greater geographic coverage.  

 

Daniel Lopez-Cruz, Investcorp’s Head of Private Equity, Europe, said: “We backed ABAX to acquire 

Automile as the transaction enhances ABAX’s leadership position in the highly fragmented and 

growing telematics market, which we believe remains underpenetrated despite increased rates of 

adoption. ABAX has delivered consistent growth and we believe that the company is well-positioned 

for the future with a proven acquisition playbook in an expanding addressable market.”  

 

Morten Strand, Group CEO of ABAX, said: “The acquisition is an important step for us to further 

strengthen our operations and our position in the Nordics, Europe, and globally. Together with 

Automile, we will be at the forefront of innovation with the most modern, open, and advanced 

telematics platform. Our acquisition demonstrates confidence in the growth potential of the new 

combined entity, and we look forward to working together to accelerate our growth ambitions in the 

years to come”.  



 

 

Founded in 2003, ABAX is one of Europe’s largest telematics solution providers. Investcorp acquired 

ABAX in 2017 with the aim of supporting its growth strategy by capitalizing on the fragmented and 

expanding market for telematics solutions. ABAX represents Investcorp’s fourth investment in the 

space, with other notable investments including SageQuest and Fleetmatics which rapidly expanded 

under its ownership and successfully merged and listed on the New York Stock Exchange in 2012, 

creating the fastest growing global fleet tracking software provider, and was ultimately acquired by 

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) in 2016 for US $2.4 billion.   

 

 
-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


 

 

 تكورب" تستحوذ على "أوتومايل"سشركة "آباكس" التابعة لـ"إنف
 

ثاني أكبر شركة   ها تجعلو  2017ثالث عملية استحواذ تقوم بها "آباكس" منذ استثمار "إنفستكورب" فيها عام  
 في أوروبا   المركبات  تتبع أنظمة  تكنولوجيا مجال في 

 

شركات محفظتها  ، وهي إحدى  ABAX"آباكس"أعلنت إنفستكورب أن  –  2020 نوفمبر  16البحرين، 

في دول الشمال األوروبي  )المعلوماتية البُعدية(    تكنولوجيا أنظمة تتبع المركبات المزود األول لحلول  و  االستثمارية،

، مزود خدمات  Automileوواحدة من أكبر الشركات األوروبية في هذا المجال، قد استحوذت على "أوتومايل" 

. وبعد إبرام الصفقة باتت المجموعة المدمجة  األوروبي  في دول الشمالالناشط  االتصاالت عن بُعد وإنترنت األشياء  

 ألف اشتراك.  360مع أكثر من  تكنولوجيا أنظمة تتبع المركبات شركة عالمية رائدة في مجال 

 

منصة متكاملة من حلول   الشركتين تشكالن كون ، "آباكس"على تعزيز نمو "أوتومايل"سيعمل االستحواذ على 

.  "آباكس" التي من شأنها االستفادة من شبكة إنترنت األشياء العالمية التابعة لـ  تكنولوجيا أنظمة تتبع المركبات 

من خالل عدد با في أورو تكنولوجيا أنظمة تتبع المركبات مجال والواقع أن االندماج يولّد ثاني أكبر مشغل في 

من تقديم مجموعة أوسع من خدمات االتصال ذات القيمة المضافة مع تغطية   "آباكس" وسيمكن االشتراكات 

 جغرافية أكبر للعمالء الحاليين والجدد. 

 

، رئيس فريق االستثمار في الشركات الخاصة في أوروبا إلنفستكورب:  دانيال لوبيز كروزفي هذا الصدد، قال 

تكنولوجيا أنظمة  "دعمنا آباكس في استحواذها على أوتومايل ألن الصفقة تعزز مكانة آباكس الريادية في سوق 

نسبة    ازدياد   من مختَرقة كفاية على الرغم  غير  الشديدة التجزئة والمتنامية، والتي نعتقد أنها ال تزال    تتبع المركبات 

اعتماد الجمهور لهذه التكنولوجيا. وقد حققت آباكس نمًوا ثابتًا ونعتقد أن الشركة في وضع جيد بإزاء المستقبل مع  

 في سوق متوسع يمكن التعامل معه بفاعلية".  سجل ناجح في عمليات االستحواذ 

 

هذا االستحواذ خطوة مهمة بالنسبة إلينا   ، الرئيس التنفيذي لمجموعة آباكس: "يعتبرمورتن ستراند من جهته، قال 

لتعزيز عملياتنا وموقعنا في دول الشمال األوروبي وأوروبا والعالم. جنبًا إلى جنب مع أوتومايل، سنكون في طليعة  



 

 

هي األكثر حداثة وانفتاًحا وتقدماً. وتبرهن عملية   تكنولوجيا أنظمة تتبع المركبات االبتكار من خالل منصة 

لثقة بإمكانات نمو الكيان المدمج الجديد ، ونتطلع إلى العمل معًا للتعجيل في تنفيذ طموحاتنا إلى النمو  االستحواذ ا

 في السنوات المقبلة". 

 

في أوروبا. واستحوذت  تكنولوجيا أنظمة تتبع المركبات ، وهي من أكبر مزودي  2003أسست "آباكس" عام 

استراتيجية النمو من خالل االستفادة من السوق المجزأة  بهدف دعم  2017إنفستكورب على "آباكس" عام 

. وتمثل "آباكس" االستثمار الرابع لشركة إنفستكورب في هذا المجال، تكنولوجيا أنظمة تتبع المركبات والمتوسعة ل

التي توسعت  Fleetmaticsو"فليتماتيكس"  SageQuestمع استثمارات بارزة أخرى مثل: "سايجكويست" 

، مما أدى إلى إنشاء مزود برمجيات    2012اح إنفستكورب وتم إدراجها في بورصة نيويورك عام  بسرعة تحت جن

 Verizonلتتبع المركبات هو األسرع نمًوا في العالم. وقد استحوذت شركة "فيريزون كوميونيكيشن إنك" 

Communications Inc  على (NYSE, Nasdaq: VZ)  ر  مليا 2.4مقابل  2016"فليتماتيكس" عام

 دوالر. 

 

 - 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. 

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

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

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

  

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفستكورب

 

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


 

 

 ندى عبدالغني
17515467 973 + 

nabdulghani@investcorp.com 
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