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Disclaimer
•

This Presentation (the Presentation) is for information only and does not constitute an offer or commitment and it is not for distribution to retail client and is directed exclusively to
GCA’s professional clients and eligible counterparties. The presentation has been prepared by GCA Asset Management Ltd (GCA) is a trading name and a division of Gulf Central
Merchant Bank Ltd FCA N 601013. The information contained herein is confidential information supplied at the sole request of the recipient. By accepting this information, the
recipient agrees that it will not divulge any such information to any other party. Any reproduction of this information, in whole or in part, is prohibited. The distribution of this
document in certain jurisdictions may be restricted by law; therefore, people into whose possession this document comes should inform themselves about and observe any such
restrictions. It is for your general information only we are not soliciting any action based upon it. It does not take into account the particular investment objectives, financial situation or
needs of individual clients. GCA disclaims any and all liability relating to a decision based on or for reliance on this document. The information, estimates, forecasts or opinions
supplied by GCA in this document are supplied for your private use and information, and for discussion purposes only and do not constitute and may not be used for the purposes of,
an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale or buy of any financial products issued or presented by a GCA or its affiliates in any jurisdiction in which
such offer, solicitation or sale would be unlawful. The financial products offered or promoted by GCA are offered or otherwise made available only in accordance with available,
applicable private placement or offering rules. The information supplied by GCA or its affiliates and contained herein shall not be deemed to constitute investment advice and should
not be relied upon as the basis for a decision to enter into a transaction or as the basis for an investment in financial products offered or promoted by GCA or its affiliates as an
investment in financial products of these may not be suitable or lawful for all investors. Prospective investors should (i) consult their financial, accounting, tax and legal advisors prior
to any investment in financial products offered or promoted by GCA; and (ii) inform themselves as to (a) the appropriateness of said investment in financial products (b) the legal
requirements within their own jurisdictions for the purchase or holding of said investment, (c) any foreign exchange restrictions which may affect them, and (d) the income and other
tax consequences which may apply in their own jurisdictions relevant to the purchase, holding or disposal of the relevant financial products. GCA makes no representation or warranty,
express or implied, as to, or assumes any liability responsibility for, the accuracy, reliability or completeness of any information, so obtained and supplied, or any information,
estimates, forecasts or opinions prepared on the basis of such information. Furthermore, GCA shall not be under any obligation or assume any liability towards any person to update or
correct any inaccuracy or incompleteness of the information, estimates, forecasts or opinions prepared on the basis of such information. GCA shall not be in any way responsible or
assume any liability for any act or omission made by any person in reliance on this document or any information contained herein. Where indicated at the bottom “source: GCA Asset
Management or GCA ” the relevant information relating to GCA or its affiliates, has been provided for information or illustration purpose only; and GCA nor its affiliates shall not be
held responsible for the content of such information. Although some information has been provided by GCA, the information is based on information furnished by third parties the
accuracy and completeness of which has not been verified by GCA or any other person. These materials may also contain historical market data; however, historical market trends are
not reliable indicators of future market behaviour. Any historical investment results of any person or entity described in this material are not indicative of the future investment results.
Such results are intended only to give potential investors information concerning the general experience of the relevant person or entity are not intended as a representation or warranty
by GCA, or any other person or entity as to the actual composition of or performance of any future investments. This document contains information about GCA, certain of its
respective personnel and affiliates and the historical information of investment financial products offered or promoted by GCA. Such information has been included to provide
prospective investors with information as to GCA’ general financial products experience. Prospective investors should not view the past performance of GCA as indicative of the
future results. GCA makes no representation or warranty, express or implied, as to the fairness, accuracy or completeness of the information contained herein and nothing contained
herein shall be relied upon as a promise or representation as to past or future performance of any structure, managed by GCA from time to time. GCA and/or its affiliates may receive
or pay fees or rebates, in compliance with the Markets in Financial Instruments Directive, as implemented in each state of the European Economic Area. The offer, purchase or sale of
financial products offered or promoted by GCA or its affiliates are accepted only from eligible investors on the basis of the current prospectus and subscription document for the
relevant products. None of the securities referred to above have been or will be registered under the US Securities Act of 1933 or the securities laws of any other jurisdiction and may
be offered and sold in the United States and elsewhere only in accordance with an applicable exemption from the registration requirements thereof. This document has been prepared
and issued by Gulf Central Merchant Bank Ltd, 100 Pall Mall, London SW1Y 5QN under Companies House number N07815981. GCA Asset Management, the trading name of which
is Gulf Central Merchant Bank Ltd FCA N 601013 is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
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الشركة

وكالة الخليج المركزية إلدارة األصول ،شركة مرخص لها من هيئة الرقابة المالية البريطانية ،هي اسم تجاري و ذراع االستشمار
لبنك الخليج التجاري المركزي ،شركة مسجلة في المملكة المتحدة ،أسست المجموعة في األصل منذ سنة ١٩٧٦
اختصاصات الشركة األساسية هي إدارة الثروات و إدارة االصول عبر الخدمات اإلستشارية أو التقديرية
في فئات مختلفة من االصول  :السندات ،األسهم و العقارات.
من خالل فرعها الرئيسي في لندن و فريقها متعدد الجنسيات ،وكالة لخليج المركزية إلدارة األصول تقدم خدمات استثنائية لعمالءها
في جميع أنحاء العالم و تمكنهم من الدخول لألسواق المالية العالمية
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إدارة األصول
توفير إلدارة االستثمارات  ،المخاطر والخدمات االستشارية للمستثمرين من المؤسسات
و األفراد
الحفاظ على شراكة مربحة مع عمالئنا من خالل االستثمارات المدروسة و االستراتيجية
و مع إدارة أموالهم على أعلى مستوى ممكن
مجموعة متنوعة من المنتجات االستثمارية بما في ذلك األسهم  ،السندات ،العقارات ،
الصناديق و االستثمارات البديلة
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إدارة المحافظ الخاصة
إدارة المحافظ االستشارية
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إدارة الثروة
خدمات استشارية و
خاصة
خدمة " التنفيذ فقط "
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إدارة المحافظ الخاصة
خدمات إلدارة االستثمار لحسابات خاصة و منفصلة مخصصة لالستثمار في األسواق
العالمية
خدمات إلدارة المحافظ تلبي حاجيات كل مستثمر و تتماشى مع تقييم مستوى المخاطرة
و هدف االستثمار
توفير مستثمرينا بمجموعة منتجات عالية الجودة وحلول متنوعة في إدارة األصول و
السعي لتحقيق عوائد مجزية عبر استراتيجيات مختلفة في جميع الظروف وتقلبات
االسوق المالية
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إدارة المحافظ االستشارية
خدمات موجه للعمالء الذين يرغبون في االشتراك بشكل أكبر في إدارة استثماراتهم

مديري استثمارات متخصصين ذوي خبرة عالية لتقييم مستوى المخاطرة واالحتياجات
الخاصة للعمالء لخلق استراتيجية استثمار مناسبة
عرض فرص استثمارية و تو فير نصائح منتظمة عن إدارة و هيكلة المحافض
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فلسفة االستثمار
نؤمن أن إدارة فعالة لالستثمارات ،عندما تقترن باالنضباط و النزاهة الفكرية لعملية
االستثمار ،هو أفضل وسيلة لتحقيق عوائد مجزية
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إدارة الثروة
خدمات إلدارة الثروة مصممة خصيصا لتلبية االحتياجات الخاصة و المختلفة ألصحاب
الثروات وأسرهم و شركاتهم وكذلك المؤسسات الصغيرة
منصة تداول مفتوحة توفر المنتجات والخدمات المالية سواء مباشرة ً أو عن طريق
شركائنا من المؤسسات العالمية الرائدة في الخدمات المالية
تقييم أهداف العمالء على المدى الطويل والقصير ،و وضع خطة و استراتجية لتحقيق
هذه األهداف بطريقة منضبطة
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خدمات استشارية و خاصة
هيكلة االدارة و تقديم االستشارات بطرق متنوعة حسب مستوى المشاركة الذي يتطلبه
العمالء في إدارة المحفظة االستثمارية الخاصة بهم

يتخذ العمالء القرارات االستثمارية ،مع إمكانية االستفادة من اإلستشارة ،الدراسات
و األبحاث وكذلك خدمات التنفيذ
محافظ خاصة متنوعة و تدار بفاعلية مختلفة حسب مخصصاتها ،هذه المحافظ تهدف
إلى تحقيق مردودية جيدة و تجاوز توقعات العمالء

www.gcaassetmanagement.com

•
إدارة األصول
إدارة المحافظ الخاصة
إدارة المحافظ االستشارية
فلسفة االستثمار
•
إدارة الثروة
خدمات استشارية و
خاصة
خدمة " التنفيذ فقط "

المجلس اإلستشاري

•

•
•
•

•
•

١٣

خدمة "التنفيذ فقط"
العمالء الذين يعرفون تماما ما يريدون وال يتتطلبون استشارات منا .في مثل هذه
الحاالت ،نحن سعداء إلتمام العمل على أساس "تنفيذ فقط "
تنفيذ المعامالت بناء على تعليمات محددة من العمالء
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المجلس اإلستشاري
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د .فالدمير لدوخفسكي
الرئيس الشرفي

فندى ايهان
مستشار أعلى

حكيم عزيز
الرئيس التنفيذي لالستثمار

كريس بيكر
مستشار أعلى

ستيفن فولي
مستشار أعلى

مليك عنابي
مستشار أعلى
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