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Investcorp invests in XpressBees
Investing in the attractive and underpenetrated e-commerce market in India,
benefitting from an accelerating shift in consumption from offline to online

Bahrain, 22 November 2020 – Investcorp announced its investment in Xpressbees, a leading endto-end e-commerce logistics platform in India. The investment was made as part of a Series E
funding with participation from a consortium of local and global investors.

Founded in 2015 by serial entrepreneurs Amitava Saha and Supam Maheshwari, Xpressbees is
amongst the market leaders in e-commerce logistics in India and offers services including first and
last-mile delivery, reverse logistics, real-time tracking, and multiple payment collection and
processing options. Xpressbees is in the process of transforming itself into a fully-fledged supply
chain company with Express Cargo, 3PL and Cross Border Logistics.

“Xpressbees is in our view at the strategic sweet spot of the consumption shift to digital and ecommerce, and the significant growth potential of the US $200bn+ logistics industry in India.
Investcorp strongly believes in the digital transformation of the Indian consumer and enterprises, and
hence we are excited to partner with Amitava and the Xpressbees’ management team in their journey
to build a technology-first market defining business”, said Varun Laul, Private Equity, Investcorp
India.

“We deeply value the support and trust of our employees, customers, investors and partners who
have been instrumental to our success. I am delighted to see the impact we are making in the
logistics ecosystem in the country. We will use this investment for further automating our hubs and
sort centres, increased investments in technology and to expand our delivery footprint to cover the
entire country.” said Amitava Saha, CEO, Xpressbees.

Today, Xpressbees has a presence across 2,000+ towns and cities in India and has strong traction
with more than 1,000+ customers across several industries, including e-commerce, pharmaceutical,
fast-moving consumer goods, retail, manufacturing, electronics and consumer durables. The
company handles over 2 million shipments daily across the country on its network.

Investcorp is looking towards fast-growing consumer brands that have been supercharged through
digitization and technology to serve the needs of customers. In India, the firm invests in mid-market
companies across consumption-linked sectors throughout India. Investcorp targets opportunities
across the consumer tech, healthcare, financial services and technology sector. Other than
XpressBees, the firm has invested in eight companies namely InCred, ASG, Zolo, Citykart, Intergrow
Brands, Bewakoof.com, NephroPlus and FreshToHome. The focus is on targeting first-generation
entrepreneurs scaling up businesses with asset-light models and proven unit economics.

-EndsAbout 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.
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Nada Abdulghani
+973 17515467
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إنفستكورب تستثمر في في "إكسبرسبيز"
التجارة اإللكترونية في الهند سوق جذاب ،ويستفيد من التحول المتسارع في االستهالك من التقليدي إلى
اإللكتروني
البحرين 22 ،نوفمبر  – 2020أعلنت إنفستكورب اليوم أنها استثمرت في "إكسبرسبيز" (،(Xpressbees
وهي منصة لوجستية رائدة شاملة في مجال التجارة اإللكترونية المباشرة في الهند .وتم االستثمار

بمشاركة

مجموعة من المستثمرين المحليين والعالميين.
أسس "إكسبرسبيز" عام  2015رجل األعمال أميتافا ساها وسوبام ماهيشواري ،وهي من بين رواد السوق في
لوجستيات التجارة اإللكترونية في الهند وتقدم خدمات عدة بما فيها التسليم بكل مراحله ،والتتبع في الوقت الفعلي،
وتحصيل المدفوعات  ،وخيارات معالجة الدفع .و"إكسبرسبيز" هي بصدد تحويل نفسها إلى شركة سلسلة إمداد
شاملة مع "إكسبرس كارغو"  Express Cargoو"بي إل  PL3 "3و"كروس بوردر لوجستيكس" Cross
.Border Logistics
قال فارون لول ،من قسم االستثمار في الشركات الخاصة في إنفستكورب الهند" :إكسبرسبيزهي برأينا في الموقع
اإلستراتيجي المثالي خالل تَ َح ُّول االستهالك إلى التجارة الرقمية واإللكترونية ،وكذلك حيال إمكانات النمو الكبيرة
لقطاع الخدمات اللوجستية البالغ  200مليار دوالر أميركي في الهند .وإنفستكورب مقتنعة بالفرص الناتجة عن
التحول الرقمي في الهند للمستهلك والمؤسسات ،وبالتالي نحن متحمسون للشراكة مع أميتافا وفريق إدارة
إكسبرسبيز في رحلتهم لبناء سوق تجاري رائد تقوده التكنولوجيا".
وقال أميتافا ساها ،الرئيس التنفيذي لـ"إكسبرسبيز"" :نقدّر بشدة دعم وثقة موظفينا وعمالئنا ومستثمرينا وشركائنا
الذين لعبوا دورا ً أساسيا ً في نجاحنا .ويسعدني أن أرى التأثير الذي نحققه في قطاع الخدمات اللوجستية في البالد.
وسنستخدم هذا االستثمار لمزيد من أتمتة مراكزنا ونقاط الفرز لدينا ،وزيادة االستثمارات في التكنولوجيا وتوسيع
عملنا في التسليم لتغطية البالد بأكملها".
اليوم ،تمتلك "إكسبرسبيز" وجودا ً في أكثر من  2000مدينة في الهند ،ولديها قوة ارتكاز كبيرة مع أكثر من
 1000عميل عبر العديد من القطاعات ،بما في ذلك التجارة اإللكترونية واألدوية والسلع االستهالكية وتجارة

التجزئة والتصنيع واإللكترونيات والسلع االستهالكية المعمرة .وتتعامل الشركة مع أكثر من مليونَي شحنة يوميا ً
عبر شبكتها على امتداد البالد.
تتطلع إنفستكورب إلى العالمات التجارية االستهالكية ذات النمو السريع والتي تم تعزيزها من خالل والتكنولوجيا
لتلبية احتياجات العمالء .وفي الهند ،تستثمر الشركة في شركات السوق المتوسطة عبر القطاعات المرتبطة
باالستهالك في كل أنحاء البالد .وتستهدف إنفستكورب الفرص المتاحة عبر قطاعات التكنولوجيا االستهالكية
والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا .وعالوة على "إكسبرسبيز" ،استثمرت الشركة في ثماني شركات
هي" :إنكريد" " ،InCredآي إس جي" " ،ASGزولو" " ،Zoloسيتيكارت" " ،Citykartإنترغرو براندز
" ،Intergrow Brandsبيواكوف.كوم" " ،Bewakoof.comنيفروبالس"  ،NephroPlusو"فرش تو
هوم"  .FreshToHomeوينصب التركيز على استهداف رواد األعمال الجدد الذين يوسعون نطاق األعمال
التجارية باستخدام نماذج األصول الرأسمالية الخفيفة واألداء اإليجابي الراسخ.

انتهى-نبــذة عن إنفستكورب
إنفستكورب هي شركة عالمية متخصصة في االستثمارات البديلة في الشركات الخاصة ،العقارات ،إدارة الدين ،استراتيجيات العوائد المطلقة ،حصص في الشراكات
العامة ،والبنى التحتية.
وإلنفستكورب اليوم حضور في  12دولة من الواليات المتحدة األمريكية ،أوروبا ،دول مجلس التعاون الخليجي ،وصوالً الى آسيا بما فيها الهند ،الصين وسنغافورة.

المدارة لدى مجموعة إنفستكورب  32.2مليار دوالر أميركي ،بما في ذلك أصول ُمدارة من قبل مديرين
حتى تاريخ  30يونيو  ،2020بلغ إجمالي األصول ُ
مستقلين .ويعمل في الشركة ما يقارب  450موظفاً من  44جنسية في مكاتبها حول العالم.
للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني www.investcorp.com :أو متابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي @Investcorp
في كل من .LinkedIn Twitter Instagram

لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
إنفستكورب
ندى عبدالغني
+973 17515467

nabdulghani@investcorp.com

