جي إف إتش توزع أرباحا ربع سنوية على المستثمرين
 -أداء قوي وعائدات متميزة عبر قطاع التعليم والقطاع العقاري باألسواق اإلقليمية والعالمية -

دبي  24 -إبريل  : :2017أعلنت اليوم شركة جي إف إتش كابيتال عن قيامها مؤخرا بتوزيع أرباح ربع سنوية على مستثمريها
في عدد من استثمارات وصناديق الشركة حيث يأتي ذلك في إطار السياسة الفعالة التي تنتهجها الشركة لتوزيع األرباح .شملت
التوزيعات التي تم صرفها مؤخرا للمستثمرين العوائد التي حققتها الصناديق االستثمارية للشركة في عدد من األصول التعليمية
في المنطقة ،واألصول العقارية على المستويين اإلقليمي والعالمي ،مع عائدات نقدية مجزية بمتوسط يتراوح ما بين  8إلى
.%11
تشمل محفظة االستثمارات في األسهم الخاصة مدرسة شيفلد ،مدرسة فيالدلفيا ومجموعة  AMAالعالمية ،بينما تشمل محفظة
االستثمارات العقارية كل من جدة مول ،المحفظة السكنية المتنوعة والمحفظتين الصناعيتين  1و 2بالواليات المتحدة األمريكية.
بهذه المناسبة ،صرح السيد لؤي أحمدي ،الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش كابيتال بقوله" :نحن سعداء باإلعالن عن النتائج
اإليجابية التي تحققت خالل الفترة جراء اإلدارة المتميزة واألداء الفعال ألصولنا ،وقدرتنا على تحقيق أرباح قوية ومطردة
للمستثمرين في صناديق واستثمارات الشركة .تتركز استراتيجيتنا االستثمارية بشكل أساسي على التنويع الفعال وتحقيق الدخل
عبر مختلف القطاعات مث ل قطاع التعليم والقطاع العقاري .تحرص جي إف إتش على االستثمار في القطاعات المتنوعة
والمأمونة المخاطر التي تتيح للمستثمرين االستفادة من الديناميكيات والتوجهات اإليجابية التي حددناها في مختلف القطاعات
وفئات األصول على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمستوى العالمي .نتطلع إلى البناء على هذا األداء اإليجابي،
مع الحرص على تنفيذ استراتيجيتنا بشكل فعال .كما نؤكد في هذا اإلطار على التزام جي إف إتش دوما ً بتحديد وتوفير الفرص
االستثمارية الفريدة والمدرة للدخل لمستثمرينا عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".

-إنتهى-

عن  GFHكابيتال :
شركة تابعة لمجموعة جي إف إتش المالية ،وهي بنك إستثماري قائم في مركز دبي المالي يوفر رأس المال والدعم اإلستراتيجي للشركات ،مع سجل حافل من
إستثمارات ذات األدا المتميز الذي يمتد أكثر من  10سنوات.تعتبر GFHكابيتال من أعرق الشركات التي تعمل في هذا المجال بالمنطقة وأولى المؤسسات التي تم
ترخيصها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
 GFHكابيتال قامت بالعديد من الصفقات بقيمة اجمالية تقدر بأكثر من  3مليار دوالر أمريكي ألكثر من  40شركة عبر أكثر من  25دولة حيث عملت في قطاعات
الرعاية الصحية والتكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت كما اشتهرتاقليميا في مجال اإلستثمار في التكنولوجيا و الرعاية الصحية و التعليم.
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال:
قسم اإلعالم و اإلتصاالت
هاتف+97143651500 :
البريد اإللكترونيmedia@gfh-cap.com :
الموقع اإللكترونيwww.gfh-cap.com :

