ُ
• حسن زينل  :حققنا ما يقارب  6أضعاف املبلغ املستثمرفي أقل من سنتين من هذا التخارج.
• أرزان فينتشركابيتال تواصل سلسلة صفقاتها الناجحة في أغلب القطاعات التكنولوجية.
منذ إطالق أرزان فينتشر كابيتال لـ صندوقها الثاني
( )AVC IIقامت الشركة و التي مقرها في جزر الكايمن
خالل  2020باإلستثمار في عدد من الشركات الجديدة
ذات الحلول و الخدمات املبتكرة  .فقد أصبح إجمالي
اإلستثمارات لدى أرزان فينتشركابيتال حتى اآلن أكثرمن
 37شركة .و رغم جائحة كورونا و لكن شهدت الشركة
ً
ً
نشاطا أعلى في اإلستثمارات خصوصا في الشركات
ً
الناشئة والحظت تحسنا في جودة الشركات الناشئة و
إبتكارها للحلول التكنولوجيةمقارنة بالسنوات
السابقة.
و في هذا السياق كشف حسن زينل الشريك و املؤسس
لشركة أرزان فينتشر كابيتال عن آخر تخارجات الشركة
الناجحة حيث تخارجت أرزان فينتشركابيتال من شركة
أيكون املتخصصة بخدمات املطابخ اإلفتراضية cloud
 kitchensو التي تقدم هذه الخدمات في اململكة العربية السعودية و اإلمارات.
تمنح خدمات املطابخ اإلفتراضية أواملطبخ السحابي لدى أيكون املرونة ألي عالمة تجارية باستخدام نفس البنية
التحتية للمطبخ و تواجدهم بنفس املوقع و تتيح هذه املزايا للمستخدمين أن بإمكانهم طلب العديد من األصناف
ً
الغذائية من موقع واحد و وقت واحد و تطبيق واحد  ,فاملطعم ال يحتوي فعليا على مكان لتناول الطعام أو
الوجبات الجاهزة و إنما يعتمد بشكل كامل على الطلبات الخارجية أو طلبات التوصيل عبرتطبيقات التوصيل و
ً
هي الطريقة األحدث إبتكارا إلدارة هذه املطابخ و هذا النوع من الخدمات في مجال املطاعم و حلولها التشغيلية.
ً
علما بأن أيكون هي إحدى استثمارات الصندوق الثاني ألرزان فينتشر كابيتال و قد حققت الشركة بتخارجها
ُ
األخير من أيكون ما يقارب  5.5ضعف املبلغ املستثمر في أقل من سنتين و الذي سيصب بالتأكيد ملصلحة
املستثمرين في الصندوق الثاني ( .)AVC IIو الجدير بالذكر أن شركة  reef technologyاألمريكية و هي أحد أكبر
ً
مزودي الخدمات في هذا املجال قامت باإلستحواذ على شركة أيكون مؤخرا و ذلك لتتوسع في تقديم خدماتها في
املنطقة.

