WARBURG PINCUS CONCLUI CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA
FUNDO GLOBAL DE US$ 12 BILHÕES

Nova Iorque, 23 de novembro de 2015 – Warburg Pincus, líder mundial em private equity focada
em capital para crescimento, anunciou hoje que concluiu com sucesso seu mais recente fundo
global, o Warburg Pincus Private Equity XII, LP ("Warburg Pincus XII"). Lançado em maio de 2015,
o fundo superou a meta inicial de US$ 12 bilhões.
Dentre os investidores do Warburg Pincus XII encontram-se fundos de pensão estatais e
privados, fundos soberanos, seguradoras, administradoras patrimoniais, fundações e pessoas
físicas. Com forte demanda internacional, o novo fundo recebeu importante participação de
investidores de fora dos Estados Unidos, reflexo do modelo global de investimento da empresa.
"Estamos muito satisfeitos com a receptividade favorável ao Warburg Pincus XII. Capital para
Investimento em crescimento, alinhamento de interesses, disponibilidade de negócios
proprietários e agregação de valor ao nosso portfólio de empresas – estes elementos têm sido
fundamentais para o sucesso do nosso modelo de negócio e para o forte interesse neste fundo,
e reforçam nossa abordagem diferenciada para investimento de private equity", disse Charles
R. Kaye, Co-CEO da companhia.
O objetivo da Warburg Pincus é investir e fazer parcerias com empreendedores e equipes de
gestão no intuito de construir empresas lucrativas e sustentáveis a longo prazo . A companhia
investe em em todas as fases de desenvolvimento de negócios, com foco em cinco setoreschaves: energia; serviços financeiros; saúde e consumo; serviços industriais para empresas; e
tecnologia, mídia e telecomunicações.
"Nossa rede global e amplo conhecimento setorial permitem-nos encontrar e investir em
empresas únicas em todos os setores e geografias. Este novo fundo nos permitirá continuar o
que a Warburg Pincus tem feito por quase 50 anos: investir com empreendedores e equipes de
gestão, iniciando e construindo empresas que irão gerar retornos consistentes para os nossos
investidores", concluiu Joseph P. Landy, Co-CEO da Warburg Pincus.

Sobre Warburg Pincus
A Warburg Pincus LLC é líder global em private equity focada em capital para crescimento. A
empresa tem mais de US$ 40 bilhões em ativos de private equity sob gestão. O portfólio ativo
da companhia, de mais de 120 empresas, é bastante diversificado por estágio, setor e geografia.
A Warburg Pincus é um parceiro experiente para empreendedores e equipes de gestão que
buscam construir empresas no longo prazo e de com geracao de valor financeiro e sustentavel
para a sociedade. Fundada em 1966, a Warburg Pincus levantou 15 fundos de private equity,
que investiram mais de US$ 50 bilhões em mais de 720 empresas, em mais de 35 países. A
empresa está sediada em Nova York, com escritórios em Amsterdã, Pequim, Hong Kong,

Londres, Luxemburgo, Mumbai, Ilhas Maurício, San Francisco, São Paulo e Xangai. Para obter
mais informações, visite www.warburgpincus.com.
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