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 يعين درو غف كرئيس لمجمس اإلدارة "االتحاد العالمي لرأس المال الخاص"
في مجمس  ينديجد وينكعضأوتافيو كاستيمو برانكو و والدكتور كريم الصمح 

 اإلدارة
 –تعيين نيكوالس روىاتين كعضو فخري في مجمس اإلدارة  -

 

 Global Private Capital) "االتحاد العالمي لرأس المال الخاص"أعمن  – 2222فبراير  16نيويورك، نيويورك، 
Association )GPCA  اليوم عن تعيين درو غف، المدير التنفيذي والشريك المؤسس في سغيولر غف آند

" جمف كابيتالشركة "كومباني، كرئيس لمجمس اإلدارة والدكتور كريم الصمح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في 
كعضوين جديدين في مجمس  وأوتافيو كاستمو برانكو، كبير المدراء التنفيذيين وعضو مجمس إدارة باتريا إنفستمنتس،

. كما وعّين مجمس إدارة "جي بي سي إيو" نيكوالس روىاتن، الرئيس التنفيذي ورئيس االستثمارات لدى اإلدارة
 مجموعة روىاتن، كعضو فخري.

فريقيا ووسط وشرق أوروبا  يعتبر أعضاء "جي بي سي إيو" مستثمرين بارزين في عموم آسيا وأميركا الالتينية وا 
البيانات وتشير تريميون دوالر أميركي من األصول.  2لشرق األوسط حيث يديرون مجتمعين أكثر من ومنطقة ا
ستقبل في مجال االستثمارات العالمية مثل ستسود في الماتجاىات  ، إلىالتحاد ومعموماتو عن األسواقالخاصة با

 االستثمارات.التحول الرقمي وتحول الطاقة إضافة إلى التأثير االجتماعي لتمك 

: "أنا متحمسة "االتحاد العالمي لرأس المال الخاص"مجمس إدارة  ةوعضو  ةالتنفيذي ةعمقت كيت أمبروز، الرئيس
لمشاركة درو وكريم وأوتافيو في قيادة مجمس اإلدارة في وقت تسجل فيو استثمارات رأس المال الخاص مستويات 

فريقيا ووسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق األوسط. لقد كان درو من األعضاء  قياسية عالية في عموم آسيا وا 
إلى منصبو كرئيس لمجمس اإلدارة باعتباره من رواد االستثمار في خبرات استثنائية ب يأتيالمؤسسين لالتحاد وىو 
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ميركا العديد من األسواق التي نمثميا. ويتحمى باتريا بتاريخ رائع في مجال الممكية الخاصة واألصول الحقيقية في أ

 تدعم الشركات المبتكرة في عموم منطقة الشرق األوسط وخارجيا." ‘جمف كابيتال’الالتينية في حين أن 

وأن أتعاون مع ‘ االتحاد العالمي لرأس المال الخاص’صرح السيد غف: "يشرفني أن أتولى رئاسة مجمس إدارة 
ل الخاص في العالم. ىذا وقت ىام ومثير الموقرين والذين يترأسون العديد من أنجح شركات رأس الما ئوأعضا

فريقيا و  وسط وشرق أوروبا وأميركا في بالنسبة لالتحاد وألعضائو مع استمرار فرص االستثمار في التزايد في آسيا وا 
 الالتينية والشرق األوسط."

االستراتيجي سيواصل السيد غف األعمال اليامة التي بدأت منذ عامين عندما عكف االتحاد عمى تجديد التموضع 
لالتحاد وتجديد العالمة التجارية تحت قيادة نك روىاتن الذي سيستمر في المشاركة في مجمس اإلدارة من خالل 

 دور استشاري كعضو فخري.

 

 رئيس مجمس إدارة "جي بي سي إيو":

 رئيس مجمس اإلدارة: درو غف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في "سغيوالر غف آند كومباني"

 كيت أمبروز، الرئيس التنفيذي في "جي بي سي إيو"

 الدكتور كريم الصمح"، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "جمف كابيتال"

 رونا االم، الرئيس التنفيذي والشريك في "ديفمبمنت بارتنرز إنترناشيوال"

 نفستمنتس"أوتافيو كاستمو برانكو، كبير الشركاء التنفيذيين وعضو مجمس إدارة "باتريا إ

 توربيورن سيزر، كبير الشركاء في "أكتس"

 وليام إي. فورد، الرئيس التنفيذي في "جنرال أتالنتك"

 جيو بي جان، الشريك المؤسس لدى "آي إن سي إي كابيتال"

 سوي كيم، رئيس آسيا الباسيفيك لدى "سي بي بي إنقستمنتس"
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 إنفستمنتس"أندرو كيوبر، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى "ليبفروغ 

 برايان ليم، الشريك ورئيس االستثمارات في آسيا واألسواق الناشئة لدى "بانثيون فنتشرز"

 رينوكا رامناث، المدير اإلداري والرئيس التنفيذي لدى "ممتبرلز أولترنيتيف أسيت مانجمنت"

 موريسيو سالغار، المدير التنفيذي في "أدفنت إنترناشيونال"

 المدراء لدى "إنترناشيونال فاينانس كوربوريشن"وليام سوننبورن، كبير 

العضو الفخري في "جي بي سي إيو": نيكوالس روىاتن، الرئيس التنفيذي ورئيس االستثمارات لدى "ذا روىاتن 
 (TRGغروب" )

 

 نبذة عن "االتحاد العالمي لرأس المال الخاص"

ضوية مستقمة غير ربحية تمثل مستثمري رأس االتحاد العالمي لرأس المال الخاص )جي بي سي إيو( ىو مؤسسة ع
فريقيا  2المال الخاص الذين يديرون أكثر من  تريميون دوالر أميركي من األصول في عموم آسيا وأميركا الالتينية وا 

ووسط وشرق أوروبا والشرق األوسط. وىدفنا يتمثل في وصل المشاركين األساسيين في األسواق والتأثير عمييم من 
يج لمقطاعات واالستراتيجيات والصفقات التي ستسيم في تحقيق عائدات استثمارية وتمبي االحتياجات خالل الترو 

االجتماعية. لدى االتحاد مقرات في كل من نيويورك وسنغافورة كما ويضم اتحاد "جي بي سي إيو" اتحاد 
LAVCAمزيد يرجى زيارة موقع ، وىو اتحاد استثمارات رأس المال الخاص في أميركا الالتينية. لمعرفة ال
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 نبذة عن "جمف كابيتال" 

األسواق "جمف كابيتال" ىي شركة رائدة في إدارة األصول البديمة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد ألكثر من خمسة عشرة عامًا في 
يدىا برأس السيوية في مجال الممكية الخاصة ورأس مال النمو والتطوير العقاري.  وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزو 

بيتال" مال النمو واالستشارات االستراتيجية والخبرات التشغيمية  من أجل  مساعدتيا عمى بناء شركات عالمية رائدة في أسواقيا. تمتمك "جمف كا
 5.2ليًا أكثر من استثمارًا. وتدير الشركة حا 63باعا طويال وسجال ناجحا في االستثمار في األسواق األسيوية حيث أغمقت الشركة منذ تأسيسيا 

صناديق وأدوات استثمارية.  تركز "جمف كابيتال" اىتماميا عمى قطاعات قوية ومرنة تتطمع نحو  4مميار دوالر أميركي من األصول موزعة عمى 
. وىدف الشركة ىو تحقيق المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات األعمال والقطاع االستيالكي واالستدامة

 القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساىمييا. 

 gulfcapitalLinkedin@أو  www.gulfcapital.comلمحصول عمى المزيد من المعمومات، يرجى زيارة موقع 
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