The 18th GoforIsrael conference
March 5th, 2018

Media coverage report

Submitted by:

http://www.jpost.com/Israel-News/What-should-Israeli-companies-do-to-break-intothe-China-market-544263

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001222565

"כמעט בכל תחום יש פוטנציאל אדיר בסין .הכלכלה הסינית צומחת ,והיא תהפוך
לכלכלה המובילה בעולם ,זה רק עניין של זמן ,ויש הרבה הזדמנויות עבור חברות
ישראליות ,כי השוק הסיני זקוק לטכנולוגיות" ,כך אומר אדוארד קוקירמן ,העומד
בראש בית ההשקעות שהקים ,Cukierman ,שמנהל את קרן הפרייבט
אקוויטי .Catalyst
קרן קטליסט ,שנוסדה ב ,1999-משקיעה בחברות ישראליות ,ומנהלת נכסים
בהיקף של יותר מ 200-מיליון דולר .בקרן הנוכחית של קטליסט מגיעים רוב
המשקיעים מסין ,וגם פני חברות הפורטפוליו נשואות לשוק הסיני .לדברי קוקירמן,
הצורך הסיני בטכנולוגיות הוא שמוליד זאת" :הישראלים יודעים שבסין מקבלים
יחס של שטיח אדום .הם זקוקים לטכנולוגיות סביבתיות ובתחום הרפואי .חברות

סיניות רוצות להתחרות בשוק הגלובלי ,ולא תמיד יש להן הטכנולוגיות הכי
חדשות .על החברות האמריקאיות חלות מגבלות לפעול בשוק הסיני ,ולהפך ,כך
שחברה ישראלית עם יתרון טכנולוגי תזכה להשקעות ,כי באמצעותה הסינים יוכלו
לקבל את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר".
יש חברות שחוששות ממשקיעים סינים?
"כן .יש תפיסות שקשורות למשל לכתבות שהיו על תנובה (שנמכרה לברייטפוד
הסינית ,ש'ח'ו') .זה לא הפריע קודם ,כשגוף אנגלי קנה את תנובה ו'חלב' אותה
(אייפקס ,ששלטה בה קודם ,ש'ח'ו') ,במיוחד שהוא לקח מינוף גדול מאוד והיה
צריך למכור נדל"ן וכדומה .חלק מההצלחה שלהם היה לגרום למחאת הקוטג'.
"כשהסינים השקיעו ,הסיבה הייתה שהם לא היו שחקנים גדולים בשוק החלב ,והם
רצו למנף את הידע לשוק הסיני .זו הזדמנות לתנובה לחדור לשוק ענק ,אבל
הביקורת הציבורית הייתה לאין ערוך חריפה יותר מאשר כשתנובה נרכשה על-ידי
גוף בריטי.
"אני חושב שהביקורת מוגזמת .אני רואה את זה בחברות מתחום הסייבר ,למשל,
שחוששות שמשקיע סיני ישפיע על מכירות שלהן בארה"ב .הגרעין הקשה של
עולם ההייטק וההון סיכון מתמקד בארה"ב .אני לא מזלזל ,וזה הערוץ המרכזי
לחברות הייטק  -אבל צריך להבין שסין היא לא איום אלא הזדמנות ,ואפילו הכרחי
לחברות ישראליות להסתכל על השוק הזה".
איך משפיעה העובדה שלא מדובר בכלכלה חופשית לגמרי?
"לפעמים זה אפילו קל יותר ,כי יש גורמים דומיננטיים חזקים .אפשר ליהנות
מהפתיחות של הממשל הסיני לישראל .הישראלים לא חוששים להגיב באופן יזמי
ולהיות  - first moverישראלים הם הראשונים שהשקיעו במזרח אירופה ,עוד לפני
המערב-אירופים".
ישנה גם אופציה אירופית לא קלה
ב 5-במארס תארח קטליסט את כנס  ,Go for Israelשבו יעלו לדיון נושאים כמו
אסטרטגיות שיווק לחברות ישראליות בסין .יו"ר הכנס הוא רוני צ'אן  -יו"ר Hang
 ,Lung Propertiesמחברות הנדל"ן הגדולות בסין ,ומשקיע בחברת .Xiaomi
בשנים קודמות התמקד בית ההשקעות קוקירמן באירופה ,והוביל הנפקות של
חברות ישראליות בבורסות אירופיות שונות .היום ,אומר קוקירמן ,האופציה

האירופית קיימת ,אך לא מאוד קלה" .בבורסת  AIMבלונדון 27 ,מתוך  43חברות
ישראליות שנסחרו בה הפכו פרטיות .באירופה רף הכניסה נמוך יותר ,ויש קרבה
פיזית לישראל ,אבל הבעיה היא שלחברות קטנות יש מעט נזילות ומעט מחקר,
ובפועל רבים רואים בהנפקה באירופה דרך לגייס כסף ,ואחר כך לצאת
מהבורסה" ,הוא אומר.
המסקנה ,להערכתו ,היא שאסיה יכולה להיות אלטרנטיבה" .בסין בלתי אפשרי
רגולטורית להנפיק .אנחנו בודקים אפשרות להנפיק חברה ישראלית בהונג-קונג,
אבל צריך להיות מודעים למגבלות .בניגוד לשוק הסיני ,שבו יש מכפילים גבוהים,
בהונג-קונג המכפילים נמוכים יחסית לארה"ב ולאירופה ,עם ממוצע של מכפיל 7
ל .EBITDA-זו בורסה שלא ממוקדת בחברות טכנולוגיה .בעתיד ,מתוכנן רישום
כפול סין-הונג-קונג ,ואז דברים ישתנו ,כי המכפילים יעלו ,ולכן יש תור די ארוך של
חברות שרוצות להנפיק בהונג-קונג".

קוקירמן מזהה תופעה מעניינת .לדבריו "השוק הסיני וההונג-קונגי הם אוהבי
ישראל .באירופה עולות סוגיות גיאופוליטיות ואני תמיד מזהיר את החתמים:
לפעמים בהנפקה ה'בוק' נמס בחצי .הסיבה היא שהאנליסט רואה שהחברה
מעניינת ,נותן הזמנה ,וזה עובר לוועדת השקעות ,שם מספיק שאחד יגיד משהו
על המצב הגיאופוליטי בישראל ויורדים מההזמנה .זאת תופעה שחוויתי כמעט בכל
הנפקה באירופה  -למען האמת ,פחות בגרמניה .בשוק הסיני התופעה הפוכה ,יש
תדמית מדהימה לישראל ,הערכה גבוהה מאוד".
בהקשר זה הוא מזכיר את הצלחת ההנפקה של חברת האסתטיקה הרפואית
הישראלית אלמה לייזרס שבשליטת פוסון פארמה הסינית .החברה הונפקה לפני
מספר חודשים בהונג-קונג לפי שווי של כ 500-מיליון דולר" .הזהות הישראלית
עזרה בשיווק ההנפקה" ,מציין קוקירמן.
לחברות ישראליות יש היום הרבה אלטרנטיבות להפוך ציבוריות .למשל,
הבורסות באוסטרליה ובקנדה
"אלה בהחלט שני מקורות מימון נוספים עם יתרונות וחסרונות ,אבל הם מתאימים
בעיקר לחברות צעירות .הגיוון חשוב ,כי אם מגייסים רק במדינה מסוימת ,ויש בה
משבר ,אז יש חלופה .במשך שנים היה מונופול לשוק האמריקאי ,ובהקשר זה,
התוכנית של טראמפ לתת תמריץ למשקיעים יכולה להביא לעדיפות לחברות
אמריקאיות בהנפקות ,אם כי אני חושב שזה לא ישפיע על החברות הישראליות ,כי
בכל מקרה נושא המס הוא לא שיקול עיקרי בהשקעה בחברת טכנולוגיה".

ומה בנוגע להנפקות בבורסה בתל-אביב?
"בארץ יש תופעה שמכבידה עלינו ,והכול בגלל האמא היהודייה :מספר עורכי הדין
לנפש הוא הגבוה בעולם ,וזה משליך על כל ההתנהלות של העולם הפיננסי .יש
יותר תביעות ייצוגיות ,כי צריך לפרנס את כל עורכי הדין במדינת ישראל ,ויש
מעורבות של עורכי דין בכל תחומי החיים ,כי הפן המשפטי גבר על השכל הישר.
"אנחנו רואים את זה גם בנושא ההנפקות .תשקיפים בהונג-קונג או בשוויץ הם רק
כמה עמודים .לא חייבים להוציא הוצאות מטורפות על הנפקה".
קוקירמן מוסיף כי "בתל-אביב יש מספיק שחקנים ,ולי אין ערך מוסף לתת למי
שמגייס בתל-אביב .כל הבנקים מתחרים אחד בשני ,העמלות נמוכות ,ולכן הבנק
לא יכול להעמיד בנקאי עם התמחות סקטוריאלית ,שנדרשת בכל שוק נורמלי.
"אנליסט יכול לטפל יום אחד בהנפקה של חברה רפואית ולמחרת באג"ח של
חברת ביטוח .אין לנו עניין להתחרות בנישה".
קרן קטליסט  /פרופיל
■ עיסוק :קרן פרייבט אקוויטי שמשקיעה בחברות ישראליות
■ שנת הקמה1999 :
■ נכסים מנוהלים ,Lamina :המייצרת טכנולוגיה בתחום כלי החיתוך למתכות,
 XJETמתחום מדפסות התלת-ממד ,Taboola ,שפיתחה פלטפורמה להמלצות
תוכן ברשת Satixfy ,מתחום התקשורת הלוויינית Eloxx ,המפתחת תרופות
למחלות גנטיות
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אדי קוקירמן ,יו"ר קוקירמן ושותף מנהל בקרן קטליסט ויאיר שמיר ,שותף בקרן קטליסט במשרדי קרן
ובית ההשקעות קוקירמן ,ערכו ב"מגדלי הארבעה" של קבוצת חג'ג' קוקטייל לפתיחת כנס
 GoforIsraelלעידוד השקעות ושיתופי פעולה בינלאומיים ,ועל הדרך חגגו חצי יובל לקוקירמן.
באורחים :רוני צ'אן ,יו"ר  Hang Lung Propertiesומייסד משותף של קרן ההון סיכון ;Morningside
חגי רביד ,מנכ"ל קוקירמן והשותפים טל ברודי ובן טופור; יוסי ורדי; גד פרופר; שי להב ,מנהל קתאי
פסיפיק; לוק מולר ,מנכ"ל  OHAPמסינגפור; יואב עציון ,שותף במשרד עו"ד  ; APMסברינה יינג,
מנהלת חברת הייעוץ הסיניתBingo Consulting.
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In 2016, some 7.6 million Chinese households purchased luxury goods — a
number larger than the total number of households in Malaysia or the
Netherlands. Chinese luxury consumers account for more than $7.4 billion
in annual spending, representing almost a third of the global luxury market
— twice what French or Italian households are spending, the report says.
While capital investment from China to Israel has waned in recent years
with Chinese investors accounting for just 12 percent of the total capital
raised by all Israeli startups, according to a recent report by IVC Research
Center — an amount which is far less than the mergers and acquisitions and
buyout activity from America and Europe — Chan says that things can
change very quickly.
Israelis are “very entrepreneurial,” he said, but “sometimes they lack a
longer-term view, which is essential for achieving success in China. People
who look at the short-term and leave the China market would be surprised
that China may have changed in an instant.”
Cyber-tech, medical devices, pharmaceuticals and software for global
content are strategic sectors where Israeli companies can make strides in
Chinese markets, according to the panel of experts at the conference.
Demand for education-based technologies is also increasing due to China’s
one-child policy which has boosted investment in the next generation by
parents and grandparents, said Shengyan Fan, managing partner at the
Catalyst CEL Fund, a private equity fund that invests in Israeli companies
that seek to expand in China.
When it comes to adopting technology such as mobile or cashless payments,
Chinese consumers are at least ten years ahead, and Israeli entrepreneurs can
use this to their advantage to test new products and service models quickly,
said Nevo Alva, the CEO of Visualead, a company that creates visual QR
codes, and which was the first Israeli company to be acquired by the
Alibaba Group.
An important factor that could drive collaboration between Chinese and
Israeli companies is that the research and development process in Israel is
much faster, said Sean Jiang, CEO of China’s Yafo Capital Investment
House Ltd., an investment and banking firm that focuses on the high-tech
industry.
Israeli companies should also consider joint ventures, more flexible types of
profit-sharing arrangements, agreements with golden parachute clauses and
tight protections for intellectual property, advised Haggai Ravid, CEO of

Cukierman & Co Investment House, which focuses on the Israeli, Chinese
and European markets. Ravid also recommended traveling across to other
parts of China than just the Shanghai and Beijing hubs.
The 18th annual Israeli GoforIsrael conference took place at the Hilton
Hotel in Tel Aviv and was organized by Cukierman & Co Investment House
and Catalyst Funds. It featured panel discussions on topics such as digital
health and retail technology and elevator pitches from Israeli companies to
the potential Chinese investors.
GoforIsrael plans to host its next conference in Foshan, China, with the
participation of Chinese investors, partners and senior executives from
Israel’s most innovative technology companies in May of this year.
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The 18th GoforIsrael Conference:
Cross-Border Investments and
Strategic Alliances
The Conference hosts over 1,000 participants including leaders, investors
and entrepreneurs from China, US, Europe and Israel March 5, Tel Aviv
TEL AVIV, Israel, Jan. 23, 2018 /PRNewswire/ -- The 18th GoforIsrael annual
business conference will be held on March 5th, at the Tel Aviv Hilton. Organized
by Cukierman & Co. Investment House Ltd. and Catalyst Funds, GoforIsrael has
achieved worldwide recognition as one of the most influential business
conferences in Israel, shaping the future of Israeli and Israeli and related
investment policies.
GoforIsrael addresses current issues in capital
markets, and provides a forum for the
establishment and advancement of strategic
global alliances between Israeli businesses,
companies and financial institutions. The
Conference will showcase the best innovation
coming out of Israel on an international level, in
areas such as IT, Healthcare and Life Sciences,
cyber security, media, energy, advanced
manufacturing, autotech, and more.
Edouard Cukierman, Chairman of Cukierman Investment House and
Managing Partner of Catalyst CEL China Israel Fund: "The conference is a
great opportunity to meet the leading Israeli entrepreneurs and investors in one
place. Israeli technology companies will benefit from pre-organized meetings with
potential investors, and the opportunity to present their technologies on stage.
We expect to have continuous 1:1 meetings between investors and
entrepreneurs during and following the conference".
GoforIsrael 2018 will host key decision makers, business representatives and
leading entrepreneurs. The conference expects to welcome hundreds of VCs and
PE Funds as well as other investors. The Chairman of the conference will
be Mr. Ronnie Chan, Chairman of Hang Lung Properties, one of China's biggest
real-estate firms and Co-Founder of Morningside, Chan's family philanthropy
foundation. Chan is one of the key speakers in the conference, among a long list
of senior speakers, including:

Yair Shamir - Former Minister of Agriculture of Israel and Managing Partner of
Catalyst Fund, Yossi Vardi - Chairman – International Technologies, Dr Sophie
Kornowski-Bonnet - Head of Roche Partnering, Roche, Ziva Eger - Chief
Executive, Foreign Investments - Ministry of Economy and Industry, Israel, Chen
Shuang - Executive Director and CEO – China Everbright Limited, Sean
Epstein - Head of Private Equity – SAP, Jean-Louis Bruguiere, former head of
the French national anti-terrorism division, David Braun - Head of Medical
Device Business – Merck Group, Roger Cukierman - Board Member, Cukierman
& Co, former CEO – Rothschild, and many other leading business leaders and
decision makers.
For the Conference Agenda: GoforIsrael
This year's conference panels will address issues such as: Israel M&A;
Marketing strategies for Israeli companies in China; Investments and business
between Israel and Europe; Investment in Israeli technology, including MedTech
and BioTech companies and the Image of Israel abroad.
Elevator pitches of selected innovative Israeli companies will be held during
the course of the conference. These companies will be given the opportunity to
present their products and solutions to potential partners and investors, in the
fields of technology, media, telecom and life sciences.
The GoforIsrael Achievement Prize will be awarded to a senior personality, to
honor their contribution to strengthen Israeli hi-tech.

View photos
Left to right: Yair Shamir (Managing Partner, Catalyst Fund), Ronnie Chan (Chairman
of Hang Lung Properties) and Edouard Cukierman (Chairman of Cukierman
Investment House and Managing Partner of Catalyst CEL)
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China, the world’s most populous country, may be a relatively minor player in the Israeli
high-tech ecosystem, according to a study last month which found that Chinese
investment makes up just 5 percent of the total activity, but a conference this week in Tel
Aviv drew over 70 Chinese investors and business leaders who hailed the Sino-Israeli
relationship and urged more cooperation in biotech, digital healthcare, and R&D.
A report in February by the Israel-based IVC Research Center said Chinese direct
investment, mergers and acquisitions, and buyout activities in Israel, while on the rise
(from 18 Chinese entities investing in Israeli startups in 2013 to 34 last year), were “still
waiting for lift off.” The study said that despite the hype, Chinese activity in Israel was not
yet significant.
The IVC report emphasized that while the Chinese market holds great potential for Israeli
startup, “this market is extremely complex for Israeli high-tech companies, far more
familiar with the US and European markets, where they face far fewer cultural and
language barriers and more familiar business practices.”
The GoForIsrael 2018 event, organized by Cukierman & Co Investment House and
Catalyst CEL Fund held this week at the Hilton Hotel in Tel Aviv, sought to mitigate some
of these barriers by inviting top Chinese business figures and hosting a special panel
discussion titled “Marketing strategies for Israeli companies in China.” The conference
was also chaired by Ronnie Chan, Chairman of Hang Lang Properties, one of China’s
biggest real-estate firms, the co-founder of philanthropy foundation Morningside, and “a
pioneer of the Israeli-Chinese connection, who has contributed greatly to the
strengthening of economic relations between the two countries,” Cukierman & Co. said in
a statement.

The event also hosted key decision makers, business representatives, investors, venture
capitalists, and leading entrepreneurs from Israel, the US, and Europe, with more than
1,000 participants in attendance. The keynote speech was given by former defense
minister Moshe Ya’alon and panels on investing in Israeli companies across fields like
biotech/pharma and digital healthcare and medical tech featured guests such as Yossi
Vardi, a Chairman of International Technologies and a leading Israeli entrepreneurs, Yair
Shamir, former minister of agriculture and Managing Partner of Catalyst Fund, David
Braun, head of medical device company Merck Group, Nevo Alva, and the CEO of QR
code startup Visualead, the first Israeli company to be acquired by Asian e-commerce
giant Alibaba.
The “Marketing strategies for Israeli companies in China” featured Visualead CEO Nevo
Alva, John Chan, managing director of China Everbright Limited, a Hong Kong-based
financial services company, Sean Jiang, CEO of investment and banking firm Yafo
Capital, Jimmy Jin, deputy general manager of Leaguer, a company out of southern
China, as well as Haggai Ravid, CEO of Cukierman & Co. who has for the past three
years been living in China’s eastern province of Jiangsu.
Ravid noted that Israel has a lot to offer China and that while the Chinese have a strong
e-commerce industry, in part because of their larger population, Israel has the upper
hand in digital healthcare and is “one step ahead” in robotics and drone technology.
All of the panelists encouraged Israeli companies to slow things down and get to know
their Chinese audience before they try to sell their product or test their tech in the region.
This includes China’s recognized tech hubs like Shanghai, Shenzhen, and Beijing, but
also lesser known areas like Foshan, which is known for its advanced manufacturing of
ceramic tiles and furniture, It has the third largest GDP in all of China, about $ 180 billion
on a population of only 7 million people, according to Chinese businessman Jimmy Jin.
Israeli companies need patience and local knowledge of their Chinese audience, Jin
added.

Ravid concurred, saying that “the “process is not always rational” and that Israelis “don’t
always know why they do things the way they do” but that the key is to understand
Chinese policies and Chinese people, without competing with them. “Don’t compete with
Chinese companies,” he says to “compete with Western companies but sell to China.”

Nevo Alva, CEO of Visualead. Twitter

China’s large population can sometimes work against Israel, Alva added. “If Baidu or
Alibaba want to recruit talent, they have a choice from a market of over one billion
people, so that even a small percentage of them are still larger than Israel’s starting
point, a total of 8 million residents. It’s a matter of numbers,” he said.
Israel’s advantage, according to Alva, is in its ecosystem. “Small young companies do
better in Israel. When it comes to small young companies, Israel is a better place than
China for entrepreneurs to start and fail. Israel accepts the failure of a young
entrepreneur,” he said. China’s strength in part is in its ability to tap into its consumers,
Alva said. “In terms of consumer behavior, payments, mobile, etc, we [Israelis] are not
there yet,” he said.
Alva, who has lived in Shanghai for two years, and has experienced the “inside” of the
Chinese multinational e-commerce, retail, Internet, AI, and technology conglomerate
known as Alibaba, says that people would be surprised to know that the company is
“more of a startup than most Israeli companies.”
“It’s too entrepreneurial for its size,” he adds but says it “moves faster” than a lot of
companies in Israel.
Alibaba founder and chairman Jack Ma is expected to visit Israel in early May. Since its
investment in Visualead in 2015 and its announcement to acquire the startup late last
year, Alibaba has also invested in four other Israeli startups and has reported its intention
to establish a large research and development center in Israel.
China’s ‘untapped market’
The economic and diplomatic relationship between China and Israel has increased
significantly in recent years, with the launching of the Israel-China Innovation Committee
and the Israel-China Economic Task Force, and mutual trade which was estimated at
$50 million in 1992 reaching over $11 billion in recent years, according to figures made
available by the Israeli Foreign Ministry. China is Israel’s largest trade partner in Asia and
Israel’s third largest global partner.

The Asian giant has also tapped into Israeli higher education by establishing partnerships
with top Israeli universities that cater to the future of innovation in the Middle East.

Left to Right: Yair Shamir (Managing Partner, Catalyst CEL Fund), Ronnie Chan (Chairman, Hang Lung
Properties), and Edouard Cukierman (Chairman, Cukierman & Co). Courtesy

In addition, China has been on the lookout for strong tech and R&D teams, which is a
strength of the “Startup Nation.” At least seven Chinese multinational corporations have
opened innovation and R&D centers in Israel over the past three years, according to
Start-up Nation Central, including Chinese telecommunications company Huawei, which
bought Israeli startup Hexatier for a reported $42 million in 2016.
In November, 10 Israeli startups were selected to participate in the Israel–China
Accelerator, a six-month program where the startups receive in-depth training on the
Chinese market and business matchmaking services toward potential investors,
customers and strategic partners, as well as workspace in Beijing. The program is led by
the Israeli Ministry of Economy in cooperation with China’s largest private equity fund, the
Chinese Shengjing Group, and the business community DayDayUP.
The IVC report noted that even as “Chinese participation as investors in Israeli venture
capital funds peaked in 2014 and has dropped considerably since then both in actual
numbers of investors and actual dollar amounts,” the new accelerator “represents a small
but significant change that could start a trend, which could have a long-term impact on
the China Israel high-tech equation.”
Dorian Barak, the co-founder of Indigo Gloval, an Israeli VC firm that works extensively
with China, tells NoCamels that while “it’s true that China still lags behind the US as a
source of equity for local startups, […] that’s not the only factor that matters.”

Former defense minister Moshe Ya’alon speaking at the GoForIsrael event in Tel Aviv, March 5, 2018.

“China is unrivaled as a global manufacturer of technology products, many of which
include Israeli components. Chinese companies collaborate with Israeli companies in
many beneficial ways beyond investment,” he says noting that it was common for
Chinese companies to seek out foreign counterparts, license technology, or buy
components without actually investing. Look at the Israeli agritech sector which is very
active in China. There have been relatively few investments but many licensing
arrangements and implementation projects in mainland China.”
“Most Chinese companies that come here are searching for breakthrough technology
capabilities, not investment returns. That’s important to the local ecosystem and can be a
more enduring source of capital, especially in situations where a promising technology
requires the continued and long-term commitment of a strategic investor. We see this as
well in corporate venture capital from the West, which is an important counterweight to
return-driven VC funds,” Barak adds
Ben Topor, a managing partner of the Technology, Media and Telecom department at
Cukierman & Co. tells NoCamels that China is still a mystery, but there is a trend of
growing business in China. “It’s an untapped market. We recognized the strategic role,”
he says.
“Israel is what China needs,” says Topor, “We have the tech, entrepreneurs, agriculture,
and cybersecurity.”
In a sign of strengthening efforts, a GoForIsrael Conference will be held for the first time
in Foshan, China, in May.

http://nocamels.com/2018/03/chinese-israeli-business-leaders-urge-more-high-tech/cooperation-partnerships-and-lots-of-patience
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TEL AVIV, March 6 (Xinhua) -- At the GoforIsrael annual business conference
held in the Israeli city of Tel Aviv, Chinese and Israeli business leaders were
thrilled by the bright prospect of future cooperation in various fields,
especially the high technology sector.
The two-day conference, which opened Monday, brought together about 1,000
business leaders, investors and entrepreneurs from Israel, China, the U.S. and
Europe.

Many Israeli hi-tech companies showcased at the conference their latest
innovations in areas such as information technology, life sciences and
healthcare, cyber security, energy and advanced manufacturing. They hope to
attract Chinese investors who hope to profit from the growing demand for
high technologies and innovations in China, the fastest growing economy in
the world.
A number of Chinese and Israeli companies have already successfully joined
hands in the hi-tech sector, as more and more platforms have been established
to serve as bridges to connect the two sides. GoforIsrael is one of such
platforms.
"China is the right partner for Israel. Our capabilities and China's
opportunities are really complementary like gloves to a hand," Yanir Shamir, a
former agriculture minister of Israel, told Xinhua in an interview.
For Chinese companies, they have made investment not only in Israel's
infrastructure projects, but its hi-tech R&D centers and start-ups. On another
hand, Israeli companies are also going eastward to China.
In November 2017, a total of 15 Israeli companies from the fields of
information and communications technology (ICT) and life sciences
completed successfully a roadshow in China.
"China is also developing fastly in technology and it has also big markets," said
Shamir, who is also the managing partner of Catalyst Funds, one of the
organizers of the two-day conference.
"I am very optimistic about the relationship between China and Israel," he
added.
At the special panel themed "GoforChina: Market strategies for Israeli
Companies in China," some senior executives of Israel companies shared their
experience of cooperating with Chinese companies and investing in China.
China is a huge country with huge population and market potential, said
Haggai Ravid, CEO of Cukierman & Co. Investment House Ltd., another
organizer of the annual conference.
Ravid, who lived in China's eastern province of Jiangsu over the past three
years, has achieved great success in facilitating transactions between China
and Israel.
The Chinese government is encouraging domestic companies to make
investment in manufacturing and hi-tech fields overseas, while actively
attracting foreign investment to China, he noted.
In addition to big cities such as Beijing, Shanghai, Guangzhou and Shenzhen,
many medium-sized cities in China are also very strong in technological
innovation as a result of attracting foreign investment.

Currently, Chinese companies have a great interest in investing in hi-tech
sectors including robots, advanced manufacturing, automotive and
healthcare, said Ravid.
When it comes to the Internet, China is already way ahead with such world
class companies from Tencent to Baidu, he said.
So, there is much more room for the China-Israel cooperation in the fields of
robots, automotive, healthcare, medical and biological technologies, Ravid
said.
John Chan, managing director of the M&A department of China Everbright
Limited, a Hong Kong-based financial services company, said there is a bright
prospect for Chinese companies and investors to cooperate with Israeli
counterparts and invest in Israel.
As Israeli companies are seeking new partners and establishing production
bases in China, it is expected that the Israeli investment in China will also
grow fastly in the future, Chan told Xinhua.
The IVC Research Center, a leading institution that provides insight into
Israel's hi-tech industry, said in a report that Chinese direct investment,
mergers and acquisitions, and buyout activities made up about 5 percent of
Israel's total investment in 2017.
Ravid expected that figure to gradually grow to 10 percent and even 20
percent in the future.

http://xinhuanet.com/english/2018-03/06/c_137020201.htm

中以企业看好高科技领域合作与投
资前景
2018-03-06 20:36:53 来源： 新华网

新华社耶路撒冷３月６日电（记者陈文仙
杜震）第１８届“走向以色列”投资高峰论坛５日在特拉维夫举行，参加
论坛的中国和以色列的企业和投资机构表示，他们“非常看好”双方高科
技领域的合作和投资前景。

以色列前农业部长、以色列Ｃａｔａｌｙｓｔ私募基金管理合伙人亚
尼尔·沙米尔在接受新华社记者采访时表示，中国是以色列“非常合适”
的合作伙伴，中国也在快速推动技术发展，而且有着巨大的市场空间
，“非常看好”中国和以色列在高科技领域的合作与投资关系。

以色列库克曼投资集团首席执行官哈盖·瑞维德对记者表示，中国是一
个具有巨大消费人口和广大市场空间的国家。目前，对中国企业而言
，以色列的机器人、高端制造、汽车技术、医疗康复、生物技术等都

是具有吸引力的领域，两国企业在这些领域都有很大的合作与投资空
间。

中国光大控股有限公司并购基金部董事总经理陈国杰对记者表示，最
近几年，以色列的医疗、通信、能源等领域吸引中国企业前来合作和
投资的同时，以色列企业也积极在中国开发新的生产基地。

论坛由以色列库克曼投资集团和以色列Ｃａｔａｌｙｓｔ私募基金共
同主办，是以色列最具影响力的国际性投资论坛之一，来自以色列、
中国及其他国家知名企业、投资机构的约１０００名决策者和管理层
人员参加了本届论坛。

http://www.xinhuanet.com/world/2018-03/06/c_1122497071.htm

国际在线报道（中国国际广播电台记者
孙伶俐）：5日，第18届以色列科技投资论坛在特拉维夫举行，上千名全球投
资者、企业家和以色列医疗、清洁技术等领域的科技公司、专业机构等参加了
论坛。论坛聚焦对以色列成熟科技公司的投资及中国市场策略。

当天，来自以色列、中国、美国、欧洲的行业领袖、投资者和企业家上千人与
会，讨论了跨境投资和战略联盟等问题，论坛还专门举办了以色列公司的中国
市场策略主题研讨会，部分以色列科技公司还举行了路演。

会场外，不少以色列初创公司主动和记者攀谈，介绍他们的公司。有的是针对
糖尿病人正在研发微型人造胰腺，在皮下放置若干天后，患者将不再需要使用
胰岛素注射并将恢复人体内的胰岛素生成能力。还有的是针对广大农民开发出
类似阿里巴巴的农业供需平台，在坦桑尼亚等非洲地区已经获得不错的效果，
现在希望进军以农业为主的亚洲国家。还有一家研发抗菌织物的纳诺织物公司
，通过在布料中嵌入氧化锌纳米粒子，可以把所有现成的纺织品变成抗菌织物
，能够预防医院内的细菌和病毒传播。该公司的商业发展副总裁罗伊介绍说，
他们希望与中国企业合作，中方提供300万美元投资成为主要股东，以方提供
技术，中方负责运营和销售，“中国是主要的市场，有巨大的纺织品市场。第
二，中国的健康产业发展迅速，医院需要抗菌织物，我们纳诺织物公司可以提
供独一无二的技术，使普通织物转化为抗菌织物，防止医院人员交叉感染，我
们可以在任何织物上做到这一点，不会改变织物的颜色和手感等物理成分，这
是中国医院的一个不错的选择。”

香港恒隆集团董事长陈启宗20年前就开始投资以色列，对以色列在科技创新方
面的能力十分赞赏。他认为，随着近年来以色列和中国的互相了解，对彼此的
兴趣也越来越大，中国巨大的市场和以色列的高科技形成互补，“我想以色列
公司到中国去，中国市场那么大，将近14亿人口，什么科技来都能把你‘吃掉
’，因为市场实在太大了，这是无限无量的。问题是中国公司到这儿来买科技
，好多公司都是从一个意念、一个想法开始。以色列人的聪明智慧是无限量的
，好多人都是10年、20年就创造了5家、7家公司，真是了不起。要是这些公司
都是有真正的科技含量和市场需求的，中国早晚会买这些公司的。”

近年来中以经贸关系越来越密切，陈启宗认为，中国人到以色列投资比以色列
人到中国投资相对容易一点，不过对双方来说都需要调整心态，适应对方。而
中国人在海外投资也就是最近几十年的事。随着希望来以色列投资的中国公司
的增多，陈启宗指出，对中国投资人来说，还是需要加强对以色列文化、历史
等方面的了解，有一点谦卑的精神，学习范围广一点，知己知彼才能实现共赢
，“我每年都带很多中国的商界领袖来以色列，我发现他们因为历史原因吧，
谁是亚伯拉罕都不知道，你不认识亚伯拉罕你怎么认识这个国家。谁是大卫王
他们也不知道，谁是所罗门也不知道，来了就是做生意。中国有句话‘知己知

彼’，你知己不知彼，根本对别人的历史文化背景完全不了解，有些人跟我说
我的兴趣就是看看科技，看看创投，我说这样很好，但是你光是对这些有兴趣
的话，人家对你没兴趣。你必须要对这个国家的历史背景、地理有相当的认识
才行。”

光大控股旗下的光控Catalyst中国以色列基金从2013年开始在以色列投资，从
互联网、医药、卫星技术到先进制造等领域都有涉足。基金的管理合伙人樊盛
妍表示，以色列的创新技术在某些领域是很有价值的，但是市场及投资环境和
其他地方有不同。光控的这个基金不仅希望做财务投资，还希望深入到企业内
部管理，在后续发展中能为企业带来战略资源和指导意见，帮助企业更快更好
地发展，同时给投资人带来优异的回报。对于希望来以色列投资高科技项目的
投资人，樊盛妍也提出了中肯的建议，不要盲目竞价购买技术而要更多关注企
业自身的成长，“以色列这个市场是科技类企业为主的，比如说这个企业只是
在初创阶段，你很难出手花很大价钱把企业买下来，因为它发展过程中有很多
风险，这个技术到底成熟不成熟，你买下来了以后可能在你手上也不能释放出
很大价值，所以很多时候是投资人投少数的股权，从以色列方面，它也寻求的
是少数股东，我觉得很多时候未必是一个单纯的竞价过程。特别是这些初创的
科技企业，它可能更关注的是它的股东能给它带来什么样的持续的发展价值。
所以我们希望钱投进去后能让企业成长得更快，成长得更好，不仅仅是我交了
钱就要买到什么样的东西，而是你需要跟当地的企业、创业者、科学家建立内
在的互动的联系，在这个过程中共同把企业做好。如果说在境外投资就是花钱
去买个东西回来，我觉得很多时候不能简简单单这样去看。”

http://news.cri.cn/20180306/b0287a77-86c3-9426-a459-4bfcff20433b.html
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China, Israel eye stronger
cooperation, mutual investment in hitech sector
TEL AVIV - At the GoforIsrael annual business conference held in the
Israeli city of Tel Aviv, Chinese and Israeli business leaders were thrilled by
the bright prospect of future cooperation in various fields, especially the
high technology sector.
The two-day conference, which opened Monday, brought together about
1,000 business leaders, investors and entrepreneurs from Israel, China, the
US and Europe.
Many Israeli hi-tech companies showcased at the conference their latest
innovations in areas such as information technology, life sciences and
healthcare, cyber security, energy and advanced manufacturing. They hope
to attract Chinese investors who hope to profit from the growing demand for
high technologies and innovations in China, the fastest growing economy in
the world.
A number of Chinese and Israeli companies have already successfully
joined hands in the hi-tech sector, as more and more platforms have been
established to serve as bridges to connect the two sides. GoforIsrael is one
of such platforms.

"China is the right partner for Israel. Our capabilities and China's
opportunities are really complementary like gloves to a hand," Yanir
Shamir, a former agriculture minister of Israel, told Xinhua in an interview.
For Chinese companies, they have made investment not only in Israel's
infrastructure projects, but its hi-tech R&D centers and start-ups. On another
hand, Israeli companies are also going eastward to China.
In November 2017, a total of 15 Israeli companies from the fields of
information and communications technology (ICT) and life sciences
completed successfully a roadshow in China.
"China is also developing fastly in technology and it has also big markets,"
said Shamir, who is also the managing partner of Catalyst Funds, one of the
organizers of the two-day conference.
"I am very optimistic about the relationship between China and Israel," he
added.
At the special panel themed "GoforChina: Market strategies for Israeli
Companies in China," some senior executives of Israel companies shared
their experience of cooperating with Chinese companies and investing in
China.
China is a huge country with huge population and market potential, said
Haggai Ravid, CEO of Cukierman & Co. Investment House Ltd., another
organizer of the annual conference.
Ravid, who lived in China's eastern province of Jiangsu over the past three
years, has achieved great success in facilitating transactions between China
and Israel.
The Chinese government is encouraging domestic companies to make
investment in manufacturing and hi-tech fields overseas, while actively
attracting foreign investment to China, he noted.

In addition to big cities such as Beijing, Shanghai, Guangzhou and
Shenzhen, many medium-sized cities in China are also very strong in
technological innovation as a result of attracting foreign investment.
Currently, Chinese companies have a great interest in investing in hi-tech
sectors including robots, advanced manufacturing, automotive and
healthcare, said Ravid.
When it comes to the Internet, China is already way ahead with such world
class companies from Tencent to Baidu, he said.
So, there is much more room for the China-Israel cooperation in the fields of
robots, automotive, healthcare, medical and biological technologies, Ravid
said.
John Chan, managing director of the M&A department of China Everbright
Limited, a Hong Kong-based financial services company, said there is a
bright prospect for Chinese companies and investors to cooperate with
Israeli counterparts and invest in Israel.
As Israeli companies are seeking new partners and establishing production
bases in China, it is expected that the Israeli investment in China will also
grow fastly in the future, Chan told Xinhua.
The IVC Research Center, a leading institution that provides insight into
Israel's hi-tech industry, said in a report that Chinese direct investment,
mergers and acquisitions, and buyout activities made up about 5 percent of
Israel's total investment in 2017.
Ravid expected that figure to gradually grow to 10 percent and even 20
percent in the future.

http://usa.chinadaily.com.cn/a/201803/06/WS5a9e8a31a3106e7dcc13ff21.html
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La Chine est depuis quelques années le nouvel eldorado pour les entreprises
israéliennes. Qu'elles cherchent à s'y implanter ou à attirer des investisseurs chinois,
elles sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers la puissance asiatique. Edouard
Cukierman a été un des premiers Israéliens à s'y intéresser. Dès 2014, son cabinet avait
levé avec le fonds d'investissement Catalyst et China Everbright Ltd plus de 100 millions
de dollars pour l'investissement dans des sociétés israéliennes. Quatre ans plus tard, la
conférence organisée à Tel-Aviv confirme la validité de la stratégie.
C'est un hôte de marque qui a été choisi pour présider la nouvelle édition de GoForIsrael
: Ronnie Chan, président de Hang Lung Properties, le géant chinois de l'immobilier et
cofondateur de Morningside, un fonds d'investissement actif dans le domaine des
technologies de pointe. La conférence a donc été l'occasion pour des participants venus
du monde entier, dont 70 délégués chinois, de découvrir ce que les entreprises
israéliennes avaient à offrir en matière d'innovation technologique. Mais la route peut être
longue entre le premier contact et la réalisation d'une transaction. C'est son expérience
de la mentalité et du marché chinois, qu'Edouard Cukierman a mise à la disposition des
start-up israéliennes pour les aider à décoder les signes et à optimiser leurs chances de

concrétiser.
Les jeunes entreprises israéliennes ont eu une journée pour exposer leur « elevator-pitch
» - comprenez une présentation expresse, le temps d'un trajet en ascenseur - aux
investisseurs potentiels venus les écouter. Une centaine d'entre elles, réunies dans les
salons de l'hôtel Hilton de Tel Aviv, ont fait la démonstration de leurs technologies dans
des domaines aussi variés que l'intelligence artificielle, la cyber-sécurité ou les
biosciences. Ainsi, Endospan a présenté sa solution moins invasive de réparation des
lésions de l'aorte. Novellus DX a exposé son procédé d'analyse génétique pour
l'optimisation du traitement des cancers en fonction du profil génétique de chaque
patient. Dans le domaine de la réalité augmentée, Infinity AR transforme n'importe quel
mobile en plateforme de vision en 3D. Une technologie utilisable pour les jeux mais aussi
la médecine. Caresys a développé un procédé de sécurisation des passagers d'une
voiture en surveillant l'état de son conducteur. Ce ne sont que quelques-unes des
réalisations que leurs développeurs ont eu l'occasion de promouvoir devant les
participants à la conférence.

Apprivoiser les marchés
GoforIsrael n'est pas vraiment le lieu où se signent les contrats, mais plutôt celui où se
développent les réseaux. Pour beaucoup de start-up, c'est l'occasion de prendre la
mesure de leurs avancées ou de constater ce qui leur manque encore pour convaincre
les investisseurs, grâce à la diversité des interlocuteurs présents. Car il leur faut aussi
apprivoiser les marchés, comprendre leur fonctionnement et parfois aussi leur à priori à
l'égard d'Israël. Une partie de la journée a été consacrée à des débats sur l'image
d'Israël à l'étranger, le marché des investissements dans les technologies israéliennes et
les stratégies marketing à adopter pour l'Europe ou pour la Chine. Plus Israël s'ouvre aux
marchés mondiaux et plus ses acteurs auront besoin d'information.

http://www.actuj.com/2018-03/israel/6485-goforisrael-2018-la-chine-a-l-honneur

http://itportal.co.il/%D7%A0%D7%91%D7%95-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93-visualead-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1goforisrael/

http://www.itnews.co.il/news/events-expos/?p=17541

http://bit.ly/2FlPVXS

Israel turns to Far East amid
western globalization fears

Annual GoforIsrael business conference held in Tel Aviv, 2018
Asher Westropp-Evans/i24NEWS

'Why not have three friends instead of two? China represents a
market that is so big'
While Israeli businesses have traditionally found success in Western markets,
today, increasingly, the Israeli economy is turning to the far east to seek out
investors and investment opportunities.

At the annual GoforIsrael business conference held in Tel Aviv, Chinese and
Israeli business leaders enthusiastically tout the advantages of a growing
business relationship between the two countries.
As much as this conference and others like them aim to build on the positives
of bilateral trade, it is doubtless that the weight of a brewing political reality
hangs in the air.
Set against the backdrop of a looming US-China trade war, the conference
attendees drew focus to the need for expansion of the Israeli market away
from an increasingly protectionist West.
Edouard Cukierman, chairman of Cukierman & Co. Investment House Ltd.
and director of the conference told i24NEWS that he thinks US-China
tensions will “eventually serve Israel because the Chinese players will look at
Israel as a way to get access to the best technologies."

Annual
GoforIsrael business conference held in Tel Aviv, Chinese and Israeli business
leaders tout advantages of a growing business relationship between the two
countries, 2018
Asher Westropp-Evans/i24NEWS

While a relationship between Chinese and Israeli businesses is far from
equal, both sides seem to recognize the need for increased outreach to
achieve their respective goals. As China builds upon gaps left by an

increasingly inward facing United States, they must find players big and small
who can assist them to fill such a large and diverse hole.
As Ronnie Chan, Chairman of Hang Lung Group Limited, and Chairman of
the GoforIsrael conference put it: “Whoever wants to play, plays and Israel
certainly plays a role in that... China is agnostic about where it goes as long
as there are opportunities.”
While China seems ultimately to be unfazed with whom it partners in seeking
new opportunities, a trend highlighted by the trillion dollar ‘Belt and Road’
initiative, which seeks to build trade routes from east to west, building
alongside democrats and demagogues alike, not all parties are quite so liberal
with their associations.
For Israel alongside increased opportunities, come lurking dangers. As the US
seeks to raise tariffs, on steel and aluminium and states from Europe to Asia
threaten to respond in kind, it is difficult for Israel to remain friends with all
sides when a potential trade war looms.
“It is a lose-lose situation, everyone will lose that kind of trade war… America,
as powerful as it is it can extract pain on others, if you are a small country you
may have no choice. But if you are a big country like China, China can extract
pain on America as well,” Chan tells i24NEWS.

Chinese
President Xi Jinping delivers a speech during a welcome banquet for the Belt and

Road Forum at the Great Hall of the People in Beijing on May 14, 2017
WU HONG (POOL/AFP)

Israel finds itself in the position of being one of those small countries, caught
in the wake of whichever superpowers it associates with. And when potential
partners tussle, it may be hard for Israel appease all sides.
Yet, optimism remains in the Israeli business community, as the micro-state
has long successfully established itself as a country well beyond its means
equipped to deal with uncertainty, adaptable, and versatile in the face of
adversity.
As Yair Shamir, Managing Partner of the Catalyst Fund, said regarding
Israel’s capacity to deal with a crisis: “War is not an unusual event here,
unfortunately. We have seen wars here. Israel continued to supply and there
was no customer who lost his order. So, I don’t see any risk here. It will not
affect us.”
Whether or not the optimism is misplaced, it is doubtless that the Israeli
business community continues to strive for success in the competitive
business world of Chinese industry. If Israel can successfully position itself as
a bridge in an ever narrowing field of global trade maybe it can establish itself
as the centerpiece of a new silk road.
Regardless, Chan says, in the case of Israel "why not have three friends
instead of two? China represents a market that is so big… it's a huge market,
a huge source of capital and a huge source of human capital."
Asher Westropp-Evans is i24NEWS’ Economy correspondent.

https://www.i24news.tv/en/news/economy/169341-180307-israel-turns-to-far-east-amidwestern-globalization-fears

https://www.israelclouds.com/news/aliababa-very-entrepreneurial-company

https://www.youtube.com/watch?v=SQLMQA5G8jk (minute 11:50)

http://www.jpost.com/Jpost-Tech/Chinese-investors-flock-to-Israel-for-unlikely-reasons518600

CHINESE INVESTORS FLOCK TO ISRAEL
FOR UNLIKELY REASONS
Chinese money is increasingly flowing into Israeli hi-tech
companies and is likely to overtake the US as the number one
source of foreign investment for the Jewish state.
China is becoming an increasingly attractive market for Israeli start-ups seeking to
raise funds, and it may soon overtake the US as its number one investor due to
political and psychological factors.
“The Chinese don’t look at politics,” said Edouard Cukierman, chairman of Cukierman
Investments House and managing partner at Catalyst-CEL. “The Europeans [and
Americans] don’t always, in the geopolitical aspect, look favorably at Israel. The
Chinese look at what Israeli innovation can do for their business, what’s in their
interest.”
A French-Israeli who made aliya as a teenager, Cukierman historically focused on
promoting Europe as an alternative source of funding for Israeli firms. But with
increased support from East Asia, along with growing Western criticism of Israel,
Cukierman is shifting gears.
Meeting on Wednesday in a 23rd-floor corner office overlooking the rooftops of Tel
Aviv, Cukierman speaks avidly about the potential for Chinese investors and
companies to transform Israeli hi-tech. When he hands you a business card, the back
no longer contains a French or Hebrew translation, but rather Mandarin.
“Israel is a perfect place for them to come,” Cukierman added. “They get red carpet
treatment when they come to Israel, which is not the case necessarily when they
come to the US [and Europe].”
With Chinese money flowing into Israeli hi-tech companies, it is likely to soon
overtake the US as the number one source of foreign investment for the Jewish
state. Last year, Chinese money into Israel surged more than tenfold to a record
$16.5 billion, according to Thomson Reuters data.

Chinese investors are increasingly shopping for Israeli technologies amid growing
awareness of Israel’s “Start-up Nation” brand and philosemitic sentiment.
“They have a preconceived idea that in Israel, there are 8.5 million Einsteins. But
don’t tell them the truth [that] it’s not the case,” Cukierman said, chuckling. “They
really have an image that the Jewish people are a very smart, smart people, and that
we’re lucky, we are blessed with intelligence.”
A few months ago, the first Israeli hi-tech firm held an IPO on a Chinese stock
exchange as Alma Lasers went public in Hong Kong. This contrasts with the 101
Israeli firms that have gone public in Europe and 272 having IPOs in the US.
“We believe that China will be the largest investor in the Israeli market in the
technology sector. It will surpass the US,” Cukierman said. “For many years, the
Israeli hi-tech industry has been supported and led by American investors.
Companies aimed for NASDAQ or the US market for exits, for IPOs.”
Israel’s hi-tech funding gravity could further move east with Trump’s tax proposal,
which reduces the US corporate tax rate from 35% to 21%. These changes make
Israel’s soon-tobe 23% rate less of a bargain for American investors.
While US regulators have cited security concerns in their delaying turning down
Chinese takeover bids, Israel seems to be more open for business. It is unclear
whether large Chinese operations of Israeli infrastructure, from ports to light rail
lines, portend national security risks.
Cukierman pushed back, saying that when American and British firms acquire
flagship Israeli companies and leverage them with debt, nobody bats an eye. But
when China’s Bright Foods took over Israeli food giant Tnuva in 2014, the Israeli
press was aflutter, although Tnuva now helps develop dairy products in China.
Catalyst, an Israeli private equity firm Cukierman co-founded with Yair Shamir in
1993, has more than $250 million in assets under management.
Catalyst-CEL, established in 2013, is a special $207m. fund to invest in Israeli
companies that will operate in China.

Israeli private equity investor Edouard Cukierman holds up a book he co-authored
that was translated into Mandarin in 2014. Cukierman is focusing evermore on
Chinese investment into Israel (Courtesy)
Cukierman also helps plan the annual GoforIsrael conference – to be held on March
5, 2018 – where Chinese investors visit and meet for a one-minute speed dating
start-up pitch with dozens of bio-tech, fin-tech, ag-tech and life sciences companies.
“For the fastest growing market, which will soon be the No.1 economy in the world,
it’s a huge opportunity for Israeli companies. Once an Israeli company is in China,
you need a Chinese investor to become a shareholder in your company to create a
real alignment of interests...It’s the best way to access the Chinese market.”
One speaker at GoforIsrael is Ronnie Chan, chairman of Hang Lung Properties, who
has brought some 100 Chinese billionaires and heads of billion- dollar companies to
Israel.
Others include Antony Leung, chairman and CEO of the Nan Fung Group, Roger
Cukierman, board member of Cukierman & Co. and vice president of the World
Jewish Congress, and Chen Shuang, executive director and CEO of China Everbright.

http://www.jpost.com/Jpost-Tech/Chinese-investors-flock-to-Israel-for-unlikely-reasons518600

« Go For Israel », le rendez-vous international du monde des affaires a réuni le 5 Mars
à Tel-Aviv plus de mille personnes. La conférence organisée depuis 18 ans par le
cabinet Cukierman avait mis cette année l’accent sur le marché chinois.
La Chine est depuis quelques années le nouvel eldorado pour les entreprises
israéliennes. Qu’elles cherchent à s’y implanter ou à attirer des investisseurs chinois,
elles sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers la puissance asiatique.
Edouard Cukierman a été un des premiers Israéliens à s’y intéresser. Dès 2014, son
cabinet avait levé avec le fonds d’investissement Catalyst et China Everbright Ltd
plus de 100 millions de dollars pour l’investissement dans des sociétés israéliennes.
Quatre ans plus tard, la conférence organisée à Tel-Aviv confirme la validité de la
stratégie.
C’est un hôte de marque qui a été choisi pour présider la nouvelle édition de
GoForIsrael : Ronnie Chan, président de Hang Lung Properties, le géant chinois de
l’immobilier et cofondateur de Morningside, un fonds d’investissement actif dans le
domaine des technologies de pointe. La conférence a donc été l’occasion pour des
participants venus du monde entier, dont 70 délégués chinois, de découvrir ce que les
entreprises israéliennes avaient à offrir en matière d’innovation technologique. Mais
la route peut être longue entre le premier contact et la réalisation d’une transaction.
C’est son expérience de la mentalité et du marché chinois, qu’Edouard Cukierman a
mise à la disposition des start-up israéliennes pour les aider à décoder les signes et à
optimiser leurs chances de concrétiser.
Les jeunes entreprises israéliennes ont eu une journée pour exposer leur « elevatorpitch » – comprenez une présentation expresse, le temps d’un trajet en ascenseur –

aux investisseurs potentiels venus les écouter. Une centaine d’entre elles, réunies dans
les salons de l’hôtel Hilton de Tel Aviv, ont fait la démonstration de leurs
technologies dans des domaines aussi variés que l’intelligence artificielle, la cybersécurité ou les biosciences. Ainsi, Endospan a présenté sa solution moins invasive de
réparation des lésions de l’aorte. Novellus DX a exposé son procédé d’analyse
génétique pour l’optimisation du traitement des cancers en fonction du profil
génétique de chaque patient. Dans le domaine de la réalité augmentée, Infinity AR
transforme n’importe quel mobile en plateforme de vision en 3D. Une technologie
utilisable pour les jeux mais aussi la médecine. Caresys a développé un procédé de
sécurisation des passagers d’une voiture en surveillant l’état de son conducteur. Ce ne
sont que quelques-unes des réalisations que leurs développeurs ont eu l’occasion de
promouvoir devant les participants à la conférence.
Apprivoiser les marchés
GoforIsrael n’est pas vraiment le lieu où se signent les contrats, mais plutôt celui où
se développent les réseaux. Pour beaucoup de start-up, c’est l’occasion de prendre la
mesure de leurs avancées ou de constater ce qui leur manque encore pour convaincre
les investisseurs, grâce à la diversité des interlocuteurs présents. Car il leur faut aussi
apprivoiser les marchés, comprendre leur fonctionnement et parfois aussi leur à priori
à l’égard d’Israël. Une partie de la journée a été consacrée à des débats sur l’image
d’Israël à l’étranger, le marché des investissements dans les technologies israéliennes
et les stratégies marketing à adopter pour l’Europe ou pour la Chine. Plus Israël
s’ouvre aux marchés mondiaux et plus ses acteurs auront besoin d’information.

http://www.israelvalley.com/2018/03/11/edouard-cukierman-a-gagne-pari-a-go-for-israel/ edition-2018

Edouard Cukierman a
gagné son pari à « GO For
Israël », édition 2018.
Le rendez-vous international du monde des affaires a réuni le 5 Mars à Tel-Aviv
plus de mille personnes. La conférence organisée depuis 18 ans par le cabinet
Cukierman avait mis cette année l’accent sur le marché chinois.

La Chine est depuis quelques années le nouvel eldorado pour les entreprises
israéliennes. Qu’elles cherchent à s’y implanter ou à attirer des investisseurs
chinois, elles sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers la puissance
asiatique. Edouard Cukierman a été un des premiers Israéliens à s’y intéresser.
Dès 2014, son cabinet avait levé avec le fonds d’investissement Catalyst et China
Everbright Ltd plus de 100 millions de dollars pour l’investissement dans des
sociétés israéliennes. Quatre ans plus tard, la conférence organisée à Tel-Aviv
confirme la validité de la stratégie.

C’est un hôte de marque qui a été choisi pour présider la nouvelle édition de
GoForIsrael : Ronnie Chan, président de Hang Lung Properties, le géant chinois
de l’immobilier et cofondateur de Morningside, un fonds d’investissement actif
dans le domaine des technologies de pointe. La conférence a donc été l’occasion
pour des participants venus du monde entier, dont 70 délégués chinois, de
découvrir ce que les entreprises israéliennes avaient à offrir en matière
d’innovation technologique. Mais la route peut être longue entre le premier
contact et la réalisation d’une transaction.

C’est son expérience de la mentalité et du marché chinois, qu’Edouard Cukierman
a mise à la disposition des start-up israéliennes pour les aider à décoder les
signes et à optimiser leurs chances de concrétiser.

Les jeunes entreprises israéliennes ont eu une journée pour exposer leur «
elevator-pitch » – comprenez une présentation expresse, le temps d’un trajet en
ascenseur – aux investisseurs potentiels venus les écouter. Une centaine d’entre
elles, réunies dans les salons de l’hôtel Hilton de Tel Aviv, ont fait la
démonstration de leurs technologies dans des domaines aussi variés que
l’intelligence artificielle, la cyber-sécurité ou les biosciences. Ainsi, Endospan a
présenté sa solution moins invasive de réparation des lésions de l’aorte. Novellus
DX a exposé son procédé d’analyse génétique pour l’optimisation du traitement
des cancers en fonction du profil génétique de chaque patient. Dans le domaine
de la réalité augmentée, Infinity AR transforme n’importe quel mobile en
plateforme de vision en 3D. Une technologie utilisable pour les jeux mais aussi la
médecine. Caresys a développé un procédé de sécurisation des passagers d’une
voiture en surveillant l’état de son conducteur. Ce ne sont que quelques-unes des
réalisations que leurs développeurs ont eu l’occasion de promouvoir devant les
participants à la conférence.

Apprivoiser les marchés
GoforIsrael n’est pas vraiment le lieu où se signent les contrats, mais plutôt celui
où se développent les réseaux. Pour beaucoup de start-up, c’est l’occasion de
prendre la mesure de leurs avancées ou de constater ce qui leur manque encore
pour convaincre les investisseurs, grâce à la diversité des interlocuteurs présents.
Car il leur faut aussi apprivoiser les marchés, comprendre leur fonctionnement et
parfois aussi leur à priori à l’égard d’Israël. Une partie de la journée a été
consacrée à des débats sur l’image d’Israël à l’étranger, le marché des
investissements dans les technologies israéliennes et les stratégies marketing à
adopter pour l’Europe ou pour la Chine. Plus Israël s’ouvre aux marchés
mondiaux et plus ses acteurs auront besoin d’information.
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第18届GoforIsrael以色列科技投资论坛在特拉维夫举行。摄影孙伶俐
国际在线报道（中国国际广播电台记者
孙伶俐）：5日，第18届以色列科技投资论坛在特拉维夫举行，上千名全球投资者、
企业家和以色列医疗、清洁技术等领域的科技公司、专业机构等参加了论坛。论坛聚
焦对以色列成熟科技公司的投资及中国市场策略。

当天，来自以色列、中国、美国、欧洲的行业领袖、投资者和企业家上千人与会，讨
论了跨境投资和战略联盟等问题，论坛还专门举办了以色列公司的中国市场策略主题
研讨会，部分以色列科技公司还举行了路演。

会场外，不少以色列初创公司主动和记者攀谈，介绍他们的公司。有的是针对糖尿病
人正在研发微型人造胰腺，在皮下放置若干天后，患者将不再需要使用胰岛素注射并
将恢复人体内的胰岛素生成能力。还有的是针对广大农民开发出类似阿里巴巴的农业
供需平台，在坦桑尼亚等非洲地区已经获得不错的效果，现在希望进军以农业为主的
亚洲国家。还有一家研发抗菌织物的纳诺织物公司，通过在布料中嵌入氧化锌纳米粒
子，可以把所有现成的纺织品变成抗菌织物，能够预防医院内的细菌和病毒传播。该
公司的商业发展副总裁罗伊介绍说，他们希望与中国企业合作，中方提供300万美元
投资成为主要股东，以方提供技术，中方负责运营和销售，“中国是主要的市场，有
巨大的纺织品市场。第二，中国的健康产业发展迅速，医院需要抗菌织物，我们纳诺
织物公司可以提供独一无二的技术，使普通织物转化为抗菌织物，防止医院人员交叉
感染，我们可以在任何织物上做到这一点，不会改变织物的颜色和手感等物理成分，
这是中国医院的一个不错的选择。”

香港恒隆集团董事长陈启宗20年前就开始投资以色列，对以色列在科技创新方面的能
力十分赞赏。他认为，随着近年来以色列和中国的互相了解，对彼此的兴趣也越来越
大，中国巨大的市场和以色列的高科技形成互补，“我想以色列公司到中国去，中国
市场那么大，将近14亿人口，什么科技来都能把你‘吃掉’，因为市场实在太大了，
这是无限无量的。问题是中国公司到这儿来买科技，好多公司都是从一个意念、一个
想法开始。以色列人的聪明智慧是无限量的，好多人都是10年、20年就创造了5家、7
家公司，真是了不起。要是这些公司都是有真正的科技含量和市场需求的，中国早晚
会买这些公司的。”

近年来中以经贸关系越来越密切，陈启宗认为，中国人到以色列投资比以色列人到中
国投资相对容易一点，不过对双方来说都需要调整心态，适应对方。而中国人在海外
投资也就是最近几十年的事。随着希望来以色列投资的中国公司的增多，陈启宗指出
，对中国投资人来说，还是需要加强对以色列文化、历史等方面的了解，有一点谦卑
的精神，学习范围广一点，知己知彼才能实现共赢，“我每年都带很多中国的商界领
袖来以色列，我发现他们因为历史原因吧，谁是亚伯拉罕都不知道，你不认识亚伯拉

罕你怎么认识这个国家。谁是大卫王他们也不知道，谁是所罗门也不知道，来了就是
做生意。中国有句话‘知己知彼’，你知己不知彼，根本对别人的历史文化背景完全
不了解，有些人跟我说我的兴趣就是看看科技，看看创投，我说这样很好，但是你光
是对这些有兴趣的话，人家对你没兴趣。你必须要对这个国家的历史背景、地理有相
当的认识才行。”

光大控股旗下的光控Catalyst中国以色列基金从2013年开始在以色列投资，从互联网
、医药、卫星技术到先进制造等领域都有涉足。基金的管理合伙人樊盛妍表示，以色
列的创新技术在某些领域是很有价值的，但是市场及投资环境和其他地方有不同。光
控的这个基金不仅希望做财务投资，还希望深入到企业内部管理，在后续发展中能为
企业带来战略资源和指导意见，帮助企业更快更好地发展，同时给投资人带来优异的
回报。对于希望来以色列投资高科技项目的投资人，樊盛妍也提出了中肯的建议，不
要盲目竞价购买技术而要更多关注企业自身的成长，“以色列这个市场是科技类企业
为主的，比如说这个企业只是在初创阶段，你很难出手花很大价钱把企业买下来，因
为它发展过程中有很多风险，这个技术到底成熟不成熟，你买下来了以后可能在你手
上也不能释放出很大价值，所以很多时候是投资人投少数的股权，从以色列方面，它
也寻求的是少数股东，我觉得很多时候未必是一个单纯的竞价过程。特别是这些初创
的科技企业，它可能更关注的是它的股东能给它带来什么样的持续的发展价值。所以
我们希望钱投进去后能让企业成长得更快，成长得更好，不仅仅是我交了钱就要买到
什么样的东西，而是你需要跟当地的企业、创业者、科学家建立内在的互动的联系，
在这个过程中共同把企业做好。如果说在境外投资就是花钱去买个东西回来，我觉得
很多时候不能简简单单这样去看。”

http://china-israel.biz/bencandy.php?fid=32&id=40

第18届GoforIsrael以色列科技投资论坛在特拉维夫举行。摄影孙伶俐
国际在线报道（中国国际广播电台记者
孙伶俐）：5日，第18届以色列科技投资论坛在特拉维夫举行，上千名全球投
资者、企业家和以色列医疗、清洁技术等领域的科技公司、专业机构等参加了
论坛。论坛聚焦对以色列成熟科技公司的投资及中国市场策略。

当天，来自以色列、中国、美国、欧洲的行业领袖、投资者和企业家上千人与
会，讨论了跨境投资和战略联盟等问题，论坛还专门举办了以色列公司的中国
市场策略主题研讨会，部分以色列科技公司还举行了路演。
会场外，不少以色列初创公司主动和记者攀谈，介绍他们的公司。有的是针对
糖尿病人正在研发微型人造胰腺，在皮下放置若干天后，患者将不再需要使用
胰岛素注射并将恢复人体内的胰岛素生成能力。还有的是针对广大农民开发出
类似阿里巴巴的农业供需平台，在坦桑尼亚等非洲地区已经获得不错的效果，
现在希望进军以农业为主的亚洲国家。还有一家研发抗菌织物的纳诺织物公司
，通过在布料中嵌入氧化锌纳米粒子，可以把所有现成的纺织品变成抗菌织物
，能够预防医院内的细菌和病毒传播。该公司的商业发展副总裁罗伊介绍说，
他们希望与中国企业合作，中方提供300万美元投资成为主要股东，以方提供
技术，中方负责运营和销售，“中国是主要的市场，有巨大的纺织品市场。第二
，中国的健康产业发展迅速，医院需要抗菌织物，我们纳诺织物公司可以提供
独一无二的技术，使普通织物转化为抗菌织物，防止医院人员交叉感染，我们
可以在任何织物上做到这一点，不会改变织物的颜色和手感等物理成分，这是
中国医院的一个不错的选择。”
香港恒隆集团董事长陈启宗20年前就开始投资以色列，对以色列在科技创新方
面的能力十分赞赏。他认为，随着近年来以色列和中国的互相了解，对彼此的
兴趣也越来越大，中国巨大的市场和以色列的高科技形成互补，“我想以色列公
司到中国去，中国市场那么大，将近14亿人口，什么科技来都能把你‘吃掉’，因
为市场实在太大了，这是无限无量的。问题是中国公司到这儿来买科技，好多
公司都是从一个意念、一个想法开始。以色列人的聪明智慧是无限量的，好多
人都是10年、20年就创造了5家、7家公司，真是了不起。要是这些公司都是有
真正的科技含量和市场需求的，中国早晚会买这些公司的。”
近年来中以经贸关系越来越密切，陈启宗认为，中国人到以色列投资比以色列
人到中国投资相对容易一点，不过对双方来说都需要调整心态，适应对方。而
中国人在海外投资也就是最近几十年的事。随着希望来以色列投资的中国公司
的增多，陈启宗指出，对中国投资人来说，还是需要加强对以色列文化、历史
等方面的了解，有一点谦卑的精神，学习范围广一点，知己知彼才能实现共赢
，“我每年都带很多中国的商界领袖来以色列，我发现他们因为历史原因吧，谁
是亚伯拉罕都不知道，你不认识亚伯拉罕你怎么认识这个国家。谁是大卫王他

们也不知道，谁是所罗门也不知道，来了就是做生意。中国有句话‘知己知彼’，
你知己不知彼，根本对别人的历史文化背景完全不了解，有些人跟我说我的兴
趣就是看看科技，看看创投，我说这样很好，但是你光是对这些有兴趣的话，
人家对你没兴趣。你必须要对这个国家的历史背景、地理有相当的认识才行。”
光大控股旗下的光控Catalyst中国以色列基金从2013年开始在以色列投资，从
互联网、医药、卫星技术到先进制造等领域都有涉足。基金的管理合伙人樊盛
妍表示，以色列的创新技术在某些领域是很有价值的，但是市场及投资环境和
其他地方有不同。光控的这个基金不仅希望做财务投资，还希望深入到企业内
部管理，在后续发展中能为企业带来战略资源和指导意见，帮助企业更快更好
地发展，同时给投资人带来优异的回报。对于希望来以色列投资高科技项目的
投资人，樊盛妍也提出了中肯的建议，不要盲目竞价购买技术而要更多关注企
业自身的成长，“以色列这个市场是科技类企业为主的，比如说这个企业只是在
初创阶段，你很难出手花很大价钱把企业买下来，因为它发展过程中有很多风
险，这个技术到底成熟不成熟，你买下来了以后可能在你手上也不能释放出很
大价值，所以很多时候是投资人投少数的股权，从以色列方面，它也寻求的是
少数股东，我觉得很多时候未必是一个单纯的竞价过程。特别是这些初创的科
技企业，它可能更关注的是它的股东能给它带来什么样的持续的发展价值。所
以我们希望钱投进去后能让企业成长得更快，成长得更好，不仅仅是我交了钱
就要买到什么样的东西，而是你需要跟当地的企业、创业者、科学家建立内在
的互动的联系，在这个过程中共同把企业做好。如果说在境外投资就是花钱去
买个东西回来，我觉得很多时候不能简简单单这样去看。”

/http://gwww.tagtic.cn/tech/33200774

China, Israel eye stronger cooperation, mutual
investment in hi-tech sector
At the GoforIsrael annual business conference held in the Israeli city of Tel Aviv, Chinese
and Israeli business leaders were thrilled by the bright prospect of future cooperation in
various fields, especially the high technology sector.
The two-day conference, which opened Monday, brought together about 1,000 business
leaders, investors and entrepreneurs from Israel, China, the U.S. and Europe.
Many Israeli hi-tech companies showcased at the conference their latest innovations in
areas such as information technology, life sciences and healthcare, cyber security,
energy and advanced manufacturing. They hope to attract Chinese investors who hope
to profit from the growing demand for high technologies and innovations in China, the
fastest growing economy in the world.
A number of Chinese and Israeli companies have already successfully joined hands in
the hi-tech sector, as more and more platforms have been established to serve as
bridges to connect the two sides. GoforIsrael is one of such platforms.
"China is the right partner for Israel. Our capabilities and China's opportunities are really
complementary like gloves to a hand," Yanir Shamir, a former agriculture minister of
Israel, told Xinhua in an interview.
For Chinese companies, they have made investment not only in Israel's infrastructure
projects, but its hi-tech R&D centers and start-ups. On another hand, Israeli companies
are also going eastward to China.
In November 2017, a total of 15 Israeli companies from the fields of information and
communications technology (ICT) and life sciences completed successfully a roadshow
in China.
"China is also developing fastly in technology and it has also big markets," said Shamir,
who is also the managing partner of Catalyst Funds, one of the organizers of the two-day
conference.
"I am very optimistic about the relationship between China and Israel," he added.
At the special panel themed "GoforChina: Market strategies for Israeli Companies in
China," some senior executives of Israel companies shared their experience of
cooperating with Chinese companies and investing in China.
China is a huge country with huge population and market potential, said Haggai Ravid,
CEO of Cukierman & Co. Investment House Ltd., another organizer of the annual
conference.

Ravid, who lived in China's eastern province of Jiangsu over the past three years, has
achieved great success in facilitating transactions between China and Israel.
The Chinese government is encouraging domestic companies to make investment in
manufacturing and hi-tech fields overseas, while actively attracting foreign investment to
China, he noted.
In addition to big cities such as Beijing, Shanghai, Guangzhou and Shenzhen, many
medium-sized cities in China are also very strong in technological innovation as a result
of attracting foreign investment.
Currently, Chinese companies have a great interest in investing in hi-tech sectors
including robots, advanced manufacturing, automotive and healthcare, said Ravid.
When it comes to the Internet, China is already way ahead with such world class
companies from Tencent to Baidu, he said.
So, there is much more room for the China-Israel cooperation in the fields of robots,
automotive, healthcare, medical and biological technologies, Ravid said.
John Chan, managing director of the M&A department of China Everbright Limited, a
Hong Kong-based financial services company, said there is a bright prospect for Chinese
companies and investors to cooperate with Israeli counterparts and invest in Israel.
As Israeli companies are seeking new partners and establishing production bases in
China, it is expected that the Israeli investment in China will also grow fastly in the future,
Chan told Xinhua.
The IVC Research Center, a leading institution that provides insight into Israel's hi-tech
industry, said in a report that Chinese direct investment, mergers and acquisitions, and
buyout activities made up about 5 percent of Israel's total investment in 2017.
Ravid expected that figure to gradually grow to 10 percent and even 20 percent in the
future.

http://www.china.org.cn/world/2018-03/06/content_50669569.htm

第18屆以色列科技投資論壇聚焦投資以色列和中
國市場策略

第18屆GoforIsrael以色列科技投資論壇在特拉維夫舉行。攝影孫伶俐
國際在線報道（中國國際廣播電台記者
孫伶俐）：5日，第18屆以色列科技投資論壇在特拉維夫舉行，上千名全球投資者、
企業家和以色列醫療、清潔技術等領域的科技公司、專業機構等參加了論壇。論壇聚
焦對以色列成熟科技公司的投資及中國市場策略。

當天，來自以色列、中國、美國、歐洲的行業領袖、投資者和企業家上千人與會
，討論了跨境投資和戰略聯盟等問題，論壇還專門舉辦了以色列公司的中國市場策略
主題研討會，部分以色列科技公司還舉行了路演。
會場外，不少以色列初創公司主動和記者攀談，介紹他們的公司。有的是針對糖
尿病人正在研發微型人造胰腺，在皮下放置若干天後，患者將不再需要使用胰島素注
射並將恢復人體內的胰島素生成能力。還有的是針對廣大农民開發出類似阿里巴巴的
農業供需平台，在坦桑尼亞等非洲地區已經獲得不錯的效果，現在希望進軍以農業為
主的亞洲國家。還有一家研發抗菌織物的納諾織物公司，通過在布料中嵌入氧化鋅納
米粒子，可以把所有現成的紡織品變成抗菌織物，能夠預防醫院內的細菌和病毒傳播
。該公司的商業發展副總裁羅伊介紹說，他們希望與中國企業合作，中方提供300萬
美元投資成為主要股東，以方提供技術，中方負責運營和銷售，“中國是主要的市場
，有巨大的紡織品市場。第二，中國的健康產業發展迅速，醫院需要抗菌織物，我們
納諾織物公司可以提供獨一無二的技術，使普通織物轉化為抗菌織物，防止醫院人員
交叉感染，我們可以在任何織物上做到這一點，不會改變織物的顏色和手感等物理成
分，這是中國醫院的一個不錯的選擇。”
香港恆隆集團董事長陳啟宗20年前就開始投資以色列，對以色列在科技創新方面
的能力十分讚賞。他認為，隨着近年來以色列和中國的互相了解，對彼此的興趣也越
來越大，中國巨大的市場和以色列的高科技形成互補，“我想以色列公司到中國去，
中國市場那麼大，將近14億人口，什麼科技來都能把你‘吃掉’，因為市場實在太大
了，這是無限無量的。問題是中國公司到這兒來買科技，好多公司都是從一個意念、
一個想法開始。以色列人的聰明智慧是無限量的，好多人都是10年、20年就創造了5
家、7家公司，真是了不起。要是這些公司都是有真正的科技含量和市場需求的，中國
早晚會買這些公司的。”
近年來中以經貿關係越來越密切，陳啟宗認為，中國人到以色列投資比以色列人
到中國投資相對容易一點，不過對雙方來說都需要調整心態，適應對方。而中國人在

海外投資也就是最近幾十年的事。隨着希望來以色列投資的中國公司的增多，陳啟宗
指出，對中國投資人來說，還是需要加強對以色列文化、歷史等方面的了解，有一點
謙卑的精神，學習範圍廣一點，知己知彼才能實現共贏，“我每年都帶很多中國的商
界領袖來以色列，我發現他們因為歷史原因吧，誰是亞伯拉罕都不知道，你不認識亞
伯拉罕你怎麼認識這個國家。誰是大衛王他們也不知道，誰是所羅門也不知道，來了
就是做生意。中國有句話‘知己知彼’，你知己不知彼，根本對別人的歷史文化背景
完全不了解，有些人跟我說我的興趣就是看看科技，看看創投，我說這樣很好，但是
你光是對這些有興趣的話，人家對你沒興趣。你必須要對這個國家的歷史背景、地理
有相當的認識才行。”
光大控股旗下的光控Catalyst中國以色列基金從2013年開始在以色列投資，從互
聯網、醫藥、衛星技術到先進製造等領域都有涉足。基金的管理合伙人樊盛妍表示，
以色列的創新技術在某些領域是很有價值的，但是市場及投資環境和其他地方有不同
。光控的這個基金不僅希望做財務投資，還希望深入到企業內部管理，在後續發展中
能為企業帶來戰略資源和指導意見，幫助企業更快更好地發展，同時給投資人帶來優
異的回報。對於希望來以色列投資高科技項目的投資人，樊盛妍也提出了中肯的建議
，不要盲目競價購買技術而要更多關注企業自身的成長，“以色列這個市場是科技類
企業為主的，比如說這個企業只是在初創階段，你很難出手花很大價錢把企業買下來
，因為它發展過程中有很多風險，這個技術到底成熟不成熟，你買下來了以後可能在
你手上也不能釋放出很大價值，所以很多時候是投資人投少數的股權，從以色列方面
，它也尋求的是少數股東，我覺得很多時候未必是一個單純的競價過程。特別是這些
初創的科技企業，它可能更關注的是它的股東能給它帶來什麼樣的持續的發展價值。
所以我們希望錢投進去后能讓企業成長得更快，成長得更好，不僅僅是我交了錢就要
買到什麼樣的東西，而是你需要跟當地的企業、創業者、科學家建立內在的互動的聯
繫，在這個過程中共同把企業做好。如果說在境外投資就是花錢去買個東西回來，我
覺得很多時候不能簡簡單單這樣去看。”
http://www.silkroadtelegram.com/201/883/newsdetail_937223.html

第18届以色列科技投资论坛聚焦投
资以色列和中国市场策略

第18届GoforIsrael以色列科技投资论坛在特拉维夫举行。摄影孙伶俐
国际在线报道（中国国际广播电台记者
孙伶俐）：5日，第18届以色列科技投资论坛在特拉维夫举行，上千名全球投资者、
企业家和以色列医疗、清洁技术等领域的科技公司、专业机构等参加了论坛。论坛聚
焦对以色列成熟科技公司的投资及中国市场策略。

当天，来自以色列、中国、美国、欧洲的行业领袖、投资者和企业家上千人与会，讨

论了跨境投资和战略联盟等问题，论坛还专门举办了以色列公司的中国市场策略主题
研讨会，部分以色列科技公司还举行了路演。

会场外，不少以色列初创公司主动和记者攀谈，介绍他们的公司。有的是针对糖尿病
人正在研发微型人造胰腺，在皮下放置若干天后，患者将不再需要使用胰岛素注射并
将恢复人体内的胰岛素生成能力。还有的是针对广大农民开发出类似阿里巴巴的农业
供需平台，在坦桑尼亚等非洲地区已经获得不错的效果，现在希望进军以农业为主的
亚洲国家。还有一家研发抗菌织物的纳诺织物公司，通过在布料中嵌入氧化锌纳米粒
子，可以把所有现成的纺织品变成抗菌织物，能够预防医院内的细菌和病毒传播。该
公司的商业发展副总裁罗伊介绍说，他们希望与中国企业合作，中方提供300万美元
投资成为主要股东，以方提供技术，中方负责运营和销售，“中国是主要的市场，有
巨大的纺织品市场。第二，中国的健康产业发展迅速，医院需要抗菌织物，我们纳诺
织物公司可以提供独一无二的技术，使普通织物转化为抗菌织物，防止医院人员交叉
感染，我们可以在任何织物上做到这一点，不会改变织物的颜色和手感等物理成分，
这是中国医院的一个不错的选择。”

香港恒隆集团董事长陈启宗20年前就开始投资以色列，对以色列在科技创新方面的能
力十分赞赏。他认为，随着近年来以色列和中国的互相了解，对彼此的兴趣也越来越
大，中国巨大的市场和以色列的高科技形成互补，“我想以色列公司到中国去，中国
市场那么大，将近14亿人口，什么科技来都能把你‘吃掉’，因为市场实在太大了，
这是无限无量的。问题是中国公司到这儿来买科技，好多公司都是从一个意念、一个
想法开始。以色列人的聪明智慧是无限量的，好多人都是10年、20年就创造了5家、7
家公司，真是了不起。要是这些公司都是有真正的科技含量和市场需求的，中国早晚
会买这些公司的。”

近年来中以经贸关系越来越密切，陈启宗认为，中国人到以色列投资比以色列人到中
国投资相对容易一点，不过对双方来说都需要调整心态，适应对方。而中国人在海外
投资也就是最近几十年的事。随着希望来以色列投资的中国公司的增多，陈启宗指出
，对中国投资人来说，还是需要加强对以色列文化、历史等方面的了解，有一点谦卑

的精神，学习范围广一点，知己知彼才能实现共赢，“我每年都带很多中国的商界领
袖来以色列，我发现他们因为历史原因吧，谁是亚伯拉罕都不知道，你不认识亚伯拉
罕你怎么认识这个国家。谁是大卫王他们也不知道，谁是所罗门也不知道，来了就是
做生意。中国有句话‘知己知彼’，你知己不知彼，根本对别人的历史文化背景完全
不了解，有些人跟我说我的兴趣就是看看科技，看看创投，我说这样很好，但是你光
是对这些有兴趣的话，人家对你没兴趣。你必须要对这个国家的历史背景、地理有相
当的认识才行。”

光大控股旗下的光控Catalyst中国以色列基金从2013年开始在以色列投资，从互联网
、医药、卫星技术到先进制造等领域都有涉足。基金的管理合伙人樊盛妍表示，以色
列的创新技术在某些领域是很有价值的，但是市场及投资环境和其他地方有不同。光
控的这个基金不仅希望做财务投资，还希望深入到企业内部管理，在后续发展中能为
企业带来战略资源和指导意见，帮助企业更快更好地发展，同时给投资人带来优异的
回报。对于希望来以色列投资高科技项目的投资人，樊盛妍也提出了中肯的建议，不
要盲目竞价购买技术而要更多关注企业自身的成长，“以色列这个市场是科技类企业
为主的，比如说这个企业只是在初创阶段，你很难出手花很大价钱把企业买下来，因
为它发展过程中有很多风险，这个技术到底成熟不成熟，你买下来了以后可能在你手
上也不能释放出很大价值，所以很多时候是投资人投少数的股权，从以色列方面，它
也寻求的是少数股东，我觉得很多时候未必是一个单纯的竞价过程。特别是这些初创
的科技企业，它可能更关注的是它的股东能给它带来什么样的持续的发展价值。所以
我们希望钱投进去后能让企业成长得更快，成长得更好，不仅仅是我交了钱就要买到
什么样的东西，而是你需要跟当地的企业、创业者、科学家建立内在的互动的联系，
在这个过程中共同把企业做好。如果说在境外投资就是花钱去买个东西回来，我觉得
很多时候不能简简单单这样去看。”

http://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201803/t20180306_17116104.htm

ISRAELVALLEY SPECIAL. Durant des années il a été entouré et protégé par
des gardes du corps 24 heures sur 24. Jean-Louis Bruguière, l’une des
personnalités française qui connait le mieux le monde de l’espionnage et de
l’anti-terrorisme est un ancien juge français spécialisé dans la lutte antiterroriste. Il a
été premier vice-président de la section d’instruction « lutte anti-terroriste »
du tribunal de grande instance de Paris. Il connait très bien les israéliens. Ce lundi 5
Mars 2018 il a été l’un des speakers clé de la conférence « Go4Israël » à Tel-Aviv.
Très peu de personnes parmi les 1200 invités de la conférence ont reconnu cette
personnalité célèbre parmi les juges du monde entier. Ses propos lors de la conférence
ont été passionnants.
Son intervention introduite par Roger Cukierman a été très appréciée par les
nombreux membres des services secrets israéliens qui ont écouté avec une attention
toute particulière un discours très professionnel (un Anglais parfait!). L’ex juge a
parlé, en présence de Yair Shamir, fils de l’ancien Premier Ministre d’Israël, de la
relation « très forte et spéciale » entre israéliens et français dans la lutte contre le
terrorisme.
La phrase choc de J.L. Bruguière : « Israël est un grand partenaire de la France dans la
lutte anti-terroriste » (Israel is a very strong partner of France). Go4Israel est une
business conférence managée avec succès depuis des années par Edouard Cukierman
et ses associés (beaucoup d’israéliens “du terroir”).
SELON UN BLOG CANADIEN. « Star de l’antiterrorisme, le juge à la retraite JeanLouis Bruguière dénonce dans un ouvrage, qui vient de paraître, l’absence de
coopération des autorités canadiennes lors d’une enquête majeure sur un groupuscule

lié à al-Qaida au Québec. Pire encore, il considère que les islamistes en ont profité de
la naïveté du Canada pour en faire leur base arrière. Celui que l’on surnomme le
«cow-boy», en particulier ses détracteurs, peut-être parce qu’il portait sous sa veste un
357 Magnum, n’a jamais eu la réputation de prendre des gants lorsque vient le temps
de régler ses comptes. Il fait encore une fois honneur à sa légende, et faire grincer des
dents ici, dans un ouvrage intitulé «Ce que je n’ai pas pu dire» (Robert Laffont) dans
lequel il raconte les enquêtes les plus marquantes de sa carrière à la section antiterroriste parisienne ».
A SAVOIR. Descendant d’une lignée de magistrats (sur au moins dix générations), il
est étudiant à l’Institut d’études politiques de Paris et participe aux mouvements et
manifestations de Mai 68. Il entre ensuite à l’École nationale de la magistrature.
Nommé à Évreux (Eure), il se fait remarquer dans une affaire de cartes grises illégales
en mettant en cause le directeur départemental de la police. Nommé à Paris en 1976, il
lutte contre le proxénétisme (en particulier le réseau de Madame Claude).
Il instruit la fusillade de la rue des Rosiers, ce qui le mène à exercer ses prérogatives
dans le cadre de l’antiterrorisme, développant ses réseaux. Il cible en
particulier Action directe. En 1986, la Division nationale anti-terroriste (DNAT) du
parquet de Paris est créée. Un an plus tard, un piège à la grenade est posé devant son
appartement. Il multiplie depuis les instructions d’affaires de terrorisme.
En mars 2007, il apporte son soutien à Nicolas Sarkozy. Candidat aux élections
législatives sous l’étiquette UMP la même année, il est battu par Jérôme
Cahuzac (52,08 % au second tour), dans la 3e circonscription de Lot-et-Garonne.
Il est actuellement Haut représentant de l’Union européenne auprès des États-Unis
pour la lutte contre le financement du terrorisme dans le cadre du « Terrorism Finance
Tracking Programme/ SWIFT »

http://www.israelvalley.com/2018/03/07/celebre-juge-anti-terroriste-jean-louis-bruguiere/israel

DESPITE HOPES, CHINESE INVESTMENT
IS FLATLINING IN ISRAEL
Chinese companies are investing in Israeli technology to use it back
in the mainland, as opposed to developing R&D centers locally
Amid eye-popping acquisitions and media buzz about Chinese investors
flocking to Israel, the world’s largest country remains a minor player in
Israel’s hi-tech sector, according to an industry report published last
week.
The number of Chinese investments in Israeli venture capital funds has
declined since 2014 – a banner year – going from nine to three. Similarly,
the total amount of money raised by funds with the participation of
Chinese investors has also gone down, from $1.3 billion in 2014 to $360
million today.
Yet not all is gloomy – regulatory changes should make it easier for
Chinese investors to come to Israel. In August 2017, the Chinese
government issued new rules on overseas investments – cracking down
on acquisitions of real estate and sports teams while encouraging Chinese
investors to buy up technology.
“Now that the government has a strategic investment policy, I do think
that it would be easier for Chinese groups to invest in Israel,” said Eddy
Cukierman, chairman of Cukierman & Co. Investment House Ltd., which
has specialized in encouraging Chinese investment into Israel.
“What the Chinese government wanted to avoid speculative investments.
They also got the green light to make investments in Israel as it becomes
more and more complex for Chinese investors who would make
investments in the US,” Cukierman told The Jerusalem Post.

From 2016-2017, China sent out conflicting signals about whether
investors should be encouraged to invest abroad at all. The regulations
were intended to reduce capital flight and forestall further depreciation on
the yuan. The regulatory confusion helped dampen Chinese enthusiasm
for Israeli start-ups and partially explains the flatlining investment.
In the meantime, China is slowly becoming a more significant player in
Israeli hi-tech, focusing on strategic investments.
One Israeli who has worked for years with Chinese told investors told
market research firm IVC Research Center Ltd. that the Chinese labeled
their strategy as “drain the brain.”
In other words, the Chinese companies are investing in Israeli technology
to use it back in the mainland, as opposed to developing R&D centers
locally.
Chinese direct investments, along with merger and acquisition and buyout
activity, still accounts for only 5% of the total flowing into Israel.
Chinese companies continue to take a “backseat” to American, European
and Japanese firms, IVC reports, excluding the 2016 acquisition of Israeli
start-up Playtika by China’s Giant Interactive for $4.4b.
On the flip side, the number of Chinese financial firms investing in Israeli
hi-tech companies has nearly doubled from 18 in 2013 to 34 last year, and
they participated in some 43 investment rounds in 2017, up sharply from
23 in 2013. For the past three years, the dollar amount ranged around
$500 to $600m., comprising 12% of the total capital raised by all Israeli
start-ups in 2015-2017.
Part of the problem in quantifying “Chinese investors” is that many of the
deals remain obscured contractually.
“They often use Israeli representatives to make deals in Israel, so it’s not
listed as a Chinese investor or a Chinese transaction,” said author
Marianna Shapira, research director at IVC Research Center, told
the Post. “It’s easier for the local people, who know the local culture and

the Israeli business market – more than what they’re acquainted with – so
they would prefer somebody from here.”
Moreover, few Israeli hi-tech firms have managed to penetrate the elusive
Chinese market, often owing to cultural differences and government
mercantilist policies which seek to promote Chinese-bred firms at the
expense of foreign companies. Israeli firms are still much more familiar
with US and European markets.
Yet Israeli companies are persisting, and ten start-ups are being hosted in
the first-ever Israeli accelerator program in China, selected in November
2017.
The surprising IVC data comes amid an expected visit in May from the
CEO of one of the world’s largest e-commerce sites, Alibaba’s Jack Ma.
The company acquired its first Israeli start-up at the end of 2017, buying
Visualead’s computer vision technology for an undisclosed multi-milliondollar sum. Alibaba has also invested in other Israeli start-ups, along with
pouring millions into Israeli venture capital firm, Jerusalem Venture
Partners, fund.
Shapira says that since the Chinese regulations changed, more investors
are clamoring for Israeli technology in life sciences, medical devices,
software and robotics.
Cukierman added that next month’s “GoforIsrael” conference may
showcase greater interest from Chinese investors. “We will host in the
conference important Chinese investors and leading businessmen, such as
Ronnie Chan. I think this is a sign of the Chinese willingness to learn
more about Israeli technology.”

http://www.jpost.com/Jpost-Tech/Business-and-Innovation/Despite-hopes-Chineseinvestment-is-flatlining-in-Israel-543164

第18届GoforIsrael大会将聚焦跨境投资和战略联盟
以色列特拉维夫2018年1月24日电 /美通社/ -大会将迎接超过1000位来自中国、美国、欧洲和以色列的与会者，包
括领导者、投资者和企业家
3月5日齐聚特拉维夫

第18届GoforIsrael（走向以色列）高峰论坛将于3月5日在特拉维夫希
尔顿酒店(Tel Aviv Hilton)举行。GoforIsrael大会已经获得全世界的认
可，现在已发展成为以色列最具影响力的商业论坛之一，能够帮助塑
造以色列的未来，以及以色列与相关投资政策。本次大会将由库克曼
投资集团(Cukierman & Co. Investment House Ltd.)和Catalyst基金(Ca
talyst Funds)联合主办。

GoforIsrael大会主要是讨论资本市场当前所面临的问题，能够为以色列
企业、公司和金融机构就建立和推进战略性全球联盟提供讨论平台。本
次大会将在国际层面上展示来自以色列特定领域的最佳创新，包括IT、医

疗保健与生命科学、网络安全、媒体、能源、先进制造和汽车技术等领
域。
库克曼投资集团董事长兼光控Catalyst中以基金管理合伙人顾克文(Edouard Cukierman)表示：“本
次大会将会为让以色列杰出企业家和投资者齐聚一堂提供绝佳机会。
以色列科技公司将能受益于预先与潜在投资者安排的会面，他们还将
有机会现场展示他们的技术。在大会举行期间以及会议结束后，我们
预计投资者和企业家将持续进行一对一会面。”
2018年GoforIsrael大会将迎来关键决策者、商界代表和杰出企业家。
本次大会预计将会接待数百只风险投资基金和私募股权基金及其他投
资者。中国最大地产集团之一恒隆地产的主席、陈氏家族慈善基金会
晨兴基金会(Morningside)的联合创始人陈启宗(Ronnie Chan)先生将
担任本次大会的主席。陈先生将是大会的重要演讲嘉宾之一，与他一
起发表演讲的其他诸多杰出演讲嘉宾包括：
以色列前农业部部长和Catalyst基金管理合伙人雅尔沙米尔(Yair Shamir)、International Technologies主席约西瓦迪(Yossi Vardi)、罗氏(Roche)下属Roche Partnering（罗氏全球合
作部）的负责人索菲-科诺斯基-博内(Sophie KornowskiBonnet)博士、以色列经济与产业部下属负责国外投资的首席执行官兹
娃伊格(Ziva Eger)、中国光大控股执行董事兼首席执行官陈爽、SAP
私募股权投资负责人肖恩爱泼斯坦(Sean Epstein)、法国国家反恐部前最高长官让-路易斯布吕吉埃(JeanLouis Bruguiere)、默克集团(Merck Group)医疗设备部负责人戴维布劳恩(David Braun)、库克曼集团董事会成员和Rothschild（罗斯柴
尔德）前首席执行官罗杰库克曼(Roger Cukierman)，以及其他众多领先的商业领袖和决策者
。
垂询会议行程，请访问GoforIsrael网站。

今年大会的专题讨论会将探讨以下问题：以色列并购、以色列公司在
中国的市场策略、以色列与欧洲之间的投资及商贸、投资以色列医疗
科技和生物科技公司，以及以色列的海外形象。
精心挑选的以色列创新公司的电梯演讲将在大会期间举行。这些公司
将有机会在技术、媒体、电信和生命科学等领域的潜在合作伙伴和投
资者面前，展示他们的产品和解决方案。
GoforIsrael成就奖将被颁发给杰出人士，以表彰他们为加强以色列高
科技发展所做出的重要贡献。
库克曼投资集团是以色列领先的跨境投资机构，拥有强大的全球网络
，包括分布于中国和欧洲等主要市场的众多领先公司、投资者和金融
机构。该公司总部位于以色列，致力于提供全方位的投资银行服务，
包括面向以色列、中国和欧洲公司提供的并购、私募融资、公开发行
、咨询和家族办公室服务。库克曼投资集团至今为止已完成超过55亿
美元的交易，拥有以色列最大的一支企业金融管理团队，成员专注于
生命科学、TMT（科技、媒体与电信）和房地产等行业。
Catalyst成立于1999年，是以色列表现领先、经营多只基金的私募股
权投资公司，所管理的资产总金额超过2.5亿美元。Catalyst基金为具
有创新精神的以色列中端市场公司在国际市场的长期发展提供资金上
的支持。Catalyst致力于帮助下属的投资组合公司实现他们的目标，利
用这些公司之间的以色列和国际网络。Catalyst已经投资了多家创新公
司，其丰富多样的投资组合成员来自工业、电信、信息技术、企业软
件、医疗设备和生物/制药等行业。
垂询详情，请访问GoforIsrael网站。
http://news.sogou.com/ntcnews?keyword=%C3%C0%CD%A8%C9%E7&clk=1&url=http%3A
%2F%2Fwww.prnasia.com%2Fstory%2Farchive%2F2195495_ZH95495_1&e=1380&g_ut=3&f
rom=resultpage

第18届GoforIsrael大会将聚焦跨境投资和战略
联盟
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第18届GoforIsrael（走向以色列）高峰论坛将于3月5日在特拉维夫希尔
顿酒店(Tel Aviv
Hilton)举行。GoforIsrael大会已经获得全世界的认可，现在已发展成为以色列
最具影响力的商业论坛之一，能够帮助塑造以色列的未来，以及以色列与相关
投资政策。本次大会将由库克曼投资集团(Cukierman & Co. Investment
House Ltd.)和Catalyst基金(Catalyst Funds)联合主办。
GoforIsrael大会主要是讨论资本市场当前所面临的问题，能够为以色列企
业、公司和金融机构就建立和推进战略性全球联盟提供讨论平台。本次大会将
在国际层面上展示来自以色列特定领域的最佳创新，包括IT、医疗保健与生命
科学、网络安全、媒体、能源、先进制造和汽车技术等领域。
库克曼投资集团董事长兼光控Catalyst中以基金管理合伙人顾克文(Edouard
Cukierman)表示：“本次大会将会为让以色列杰出企业家和投资者齐聚一堂提
供绝佳机会。以色列科技公司将能受益于预先与潜在投资者安排的会面，他们
还将有机会现场展示他们的技术。在大会举行期间以及会议结束后，我们预计
投资者和企业家将持续进行一对一会面。”
2018年GoforIsrael大会将迎来关键决策者、商界代表和杰出企业家。本
次大会预计将会接待数百只风险投资基金和私募股权基金及其他投资者。中国
最大地产集团之一恒隆地产的主席、陈氏家族慈善基金会晨兴基金会(Morning
side)的联合创始人陈启宗(Ronnie
Chan)先生将担任本次大会的主席。陈先生将是大会的重要演讲嘉宾之一，与
他一起发表演讲的其他诸多杰出演讲嘉宾包括：

以色列前农业部部长和Catalyst基金管理合伙人雅尔-沙米尔(Yair
Shamir)、International Technologies主席约西-瓦迪(Yossi
Vardi)、罗氏(Roche)下属Roche
Partnering（罗氏全球合作部）的负责人索菲-科诺斯基-博内(Sophie
KornowskiBonnet)博士、以色列经济与产业部下属负责国外投资的首席执行官兹娃伊格(Ziva
Eger)、中国光大控股执行董事兼首席执行官陈爽、SAP私募股权投资负责人肖
恩-爱泼斯坦(Sean Epstein)、法国国家反恐部前最高长官让-路易斯布吕吉埃(Jean-Louis Bruguiere)、默克集团(Merck
Group)医疗设备部负责人戴维-布劳恩(David
Braun)、库克曼集团董事会成员和Rothschild（罗斯柴尔德）前首席执行官罗
杰-库克曼(Roger Cukierman)，以及其他众多领先的商业领袖和决策者。
垂询会议行程，请访问GoforIsrael网站。
今年大会的专题讨论会将探讨以下问题：以色列并购、以色列公司在中国
的市场策略、以色列与欧洲之间的投资及商贸、投资以色列医疗科技和生物科
技公司，以及以色列的海外形象。
精心挑选的以色列创新公司的电梯演讲将在大会期间举行。这些公司将有
机会在技术、媒体、电信和生命科学等领域的潜在合作伙伴和投资者面前，展
示他们的产品和解决方案。
GoforIsrael成就奖将被颁发给杰出人士，以表彰他们为加强以色列高科技
发展所做出的重要贡献。

http://ln.qq.com/a/20180125/019735.htm

第18届GoforIsrael大会将聚焦跨
境投资和战略联盟
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大会将迎接超过1000位来自中国、美国、欧洲和以色列的与会者，包括领导者、投资
者和企业家
3月5日齐聚特拉维夫
第18届GoforIsrael（走向以色列）高峰论坛将于3月5日在特拉维夫希尔顿酒店(T
el Aviv
Hilton)举行。GoforIsrael大会已经获得全世界的认可，现在已发展成为以色列最具影
响力的商业论坛之一，能够帮助塑造以色列的未来，以及以色列与相关投资政策。本
次大会将由库克曼投资集团(Cukierman & Co. Investment House
Ltd.)和Catalyst基金(Catalyst Funds)联合主办。

GoforIsrael大会主要是讨论资本市场当前所面临的问题，能够为以色列企业、公
司和金融机构就建立和推进战略性全球联盟提供讨论平台。本次大会将在国际层面上
展示来自以色列特定领域的最佳创新，包括IT、医疗保健与生命科学、网络安全、媒
体、能源、先进制造和汽车技术等领域。
库克曼投资集团董事长兼光控-Catalyst中以基金管理合伙人顾克文(Edouard
Cukierman)表示：“本次大会将会为让以色列杰出企业家和投资者齐聚一堂提供绝佳
机会。以色列科技公司将能受益于预先与潜在投资者安排的会面，他们还将有机会现
场展示他们的技术。在大会举行期间以及会议结束后，我们预计投资者和企业家将持
续进行一对一会面。”
2018年GoforIsrael大会将迎来关键决策者、商界代表和杰出企业家。本次大会
预计将会接待数百只风险投资基金和私募股权基金及其他投资者。中国最大地产集团
之一恒隆地产的主席、陈氏家族慈善基金会晨兴基金会(Morningside)的联合创始人陈
启宗(Ronnie
Chan)先生将担任本次大会的主席。陈先生将是大会的重要演讲嘉宾之一，与他一起
发表演讲的其他诸多杰出演讲嘉宾包括：
以色列前农业部部长和Catalyst基金管理合伙人雅尔-沙米尔(Yair
Shamir)、International Technologies主席约西-瓦迪(Yossi
Vardi)、罗氏(Roche)下属Roche Partnering（罗氏全球合作部）的负责人索菲科诺斯基-博内(Sophie KornowskiBonnet)博士、以色列经济与产业部下属负责国外投资的首席执行官兹娃-伊格(Ziva
Eger)、中国光大控股执行董事兼首席执行官陈爽、SAP私募股权投资负责人肖恩爱泼斯坦(Sean Epstein)、法国国家反恐部前最高长官让-路易斯-布吕吉埃(JeanLouis Bruguiere)、默克集团(Merck Group)医疗设备部负责人戴维-布劳恩(David
Braun)、库克曼集团董事会成员和Rothschild（罗斯柴尔德）前首席执行官罗杰库克曼(Roger Cukierman)，以及其他众多领先的商业领袖和决策者。
垂询会议行程，请访问GoforIsrael网站。

今年大会的专题讨论会将探讨以下问题：以色列并购、以色列公司在中国的市场
策略、以色列与欧洲之间的投资及商贸、投资以色列医疗科技和生物科技公司，以及
以色列的海外形象。
精心挑选的以色列创新公司的电梯演讲将在大会期间举行。这些公司将有机会在
技术、媒体、电信和生命科学等领域的潜在合作伙伴和投资者面前，展示他们的产品
和解决方案。
GoforIsrael成就奖将被颁发给杰出人士，以表彰他们为加强以色列高科技发展所
做出的重要贡献。
库克曼投资集团是以色列领先的跨境投资机构，拥有强大的全球网络，包括分布
于中国和欧洲等主要市场的众多领先公司、投资者和金融机构。该公司总部位于以色
列，致力于提供全方位的投资银行服务，包括面向以色列、中国和欧洲公司提供的并
购、私募融资、公开发行、咨询和家族办公室服务。库克曼投资集团至今为止已完成
超过55亿美元的交易，拥有以色列最大的一支企业金融管理团队，成员专注于生命科
学、TMT（科技、媒体与电信）和房地产等行业。
Catalyst成立于1999年，是以色列表现领先、经营多只基金的私募股权投资公司
，所管理的资产总金额超过2.5亿美元。Catalyst基金为具有创新精神的以色列中端市
场公司在国际市场的长期发展提供资金上的支持。Catalyst致力于帮助下属的投资组
合公司实现他们的目标，利用这些公司之间的以色列和国际网络。Catalyst已经投资
了多家创新公司，其丰富多样的投资组合成员来自工业、电信、信息技术、企业软件
、医疗设备和生物/制药等行业。
垂询详情，请访问GoforIsrael网站。
本文来自大风号，仅代表大风号自媒体观点。

http://wemedia.ifeng.com/46321443/wemedia.shtml

TEL AVIV, Israel, Jan. 23, 2018 /PRNewswire/ -- The
18th GoforIsrael annual business conference will be held
on March 5th, at the Tel Aviv Hilton. Organized by Cukierman
& Co. Investment House Ltd. and Catalyst Funds, GoforIsrael
has achieved worldwide recognition as one of the most
influential business conferences in Israel, shaping the future of
Israeli and Israeli and related investment policies.
GoforIsrael addresses current issues in capital markets, and
provides a forum for the establishment and advancement of
strategic global alliances between Israeli businesses,
companies and financial institutions. The Conference will
showcase the best innovation coming out of Israel on an
international level, in areas such as IT, Healthcare and Life
Sciences, cyber security, media, energy, advanced
manufacturing, autotech, and more.
Edouard Cukierman, Chairman of Cukierman
Investment House and Managing Partner of Catalyst
CEL China Israel Fund: "The conference is a great
opportunity to meet the leading Israeli entrepreneurs and
investors in one place. Israeli technology companies will
benefit from pre-organized meetings with potential investors,
and the opportunity to present their technologies on stage. We
expect to have continuous 1:1 meetings between investors and
entrepreneurs during and following the conference".

GoforIsrael 2018 will host key decision makers, business
representatives and leading entrepreneurs. The conference
expects to welcome hundreds of VCs and PE Funds as well as
other investors. The Chairman of the conference will
be Mr. Ronnie Chan, Chairman of Hang Lung Properties,
one of China's biggest real-estate firms and Co-Founder of
Morningside, Chan's family philanthropy foundation. Chan is
one of the key speakers in the conference, among a long list of
senior speakers, including:
Yair Shamir - Former Minister of Agriculture of Israel and
Managing Partner of Catalyst Fund, Yossi Vardi - Chairman
– International Technologies, Dr Sophie KornowskiBonnet - Head of Roche Partnering, Roche, Ziva Eger Chief Executive, Foreign Investments - Ministry of Economy
and Industry, Israel, Chen Shuang - Executive Director and
CEO – China Everbright Limited, Sean Epstein- Head of
Private Equity – SAP, Jean-Louis Bruguiere, former head
of the French national anti-terrorism division, David
Braun - Head of Medical Device Business – Merck
Group, Roger Cukierman - Board Member, Cukierman &
Co, former CEO – Rothschild, and many other leading
business leaders and decision makers.

http://markets.businessinsider.com/news/stocks/The-18th-GoforIsrael-Conference-CrossBorder-Investments-and-Strategic-Alliances-1013723183

The Conference hosts over 1,000 participants including leaders,
investors and entrepreneurs from China, US, Europe and Israel
March 5, Tel Aviv
TEL AVIV, Israel, Jan. 23, 2018 /PRNewswire/ -- The 18 [th] GoforIsrael
annual business conference will be held on March 5 [th] , at the Tel Aviv
Hilton. Organized by Cukierman & Co. Investment House Ltd. and Catalyst
Funds, GoforIsrael has achieved worldwide recognition as one of the most
influential business conferences in Israel, shaping the future of Israeli and
Israeli and related investment policies.
GoforIsrael addresses current issues in capital markets, and provides a forum
for the establishment and advancement of strategic global alliances between
Israeli businesses, companies and financial institutions. The Conference will
showcase the best innovation coming out of Israel on an international level, in
areas such as IT, Healthcare and Life Sciences, cyber security, media,
energy, advanced manufacturing, autotech, and more.
Edouard Cukierman, Chairman of Cukierman Investment House and
Managing Partner of Catalyst CEL China Israel Fund: "The conference is a
great opportunity to meet the leading Israeli entrepreneurs and investors in
one place. Israeli technology companies will benefit from pre-organized
meetings with potential investors, and the opportunity to present their
technologies on stage. We expect to have continuous 1:1 meetings between
investors and entrepreneurs during and following the conference".
GoforIsrael 2018 will host key decision makers, business representatives and
leading entrepreneurs. The conference expects to welcome hundreds of VCs
and PE Funds as well as other investors. The Chairman of the conference will
be Mr. Ronnie Chan, Chairman of Hang Lung Properties, one of China's
biggest real-estate firms and Co-Founder of Morningside, Chan's family
philanthropy foundation.

https://www.marketwatch.com/story/the-18th-goforisrael-conference-cross-borderinvestments-and-strategic-alliances-2018-01-23

The 18th GoforIsrael
Conference: Cross-Border
Investments and Strategic
Alliances
TEL AVIV, Israel, Jan. 23, 2018 /PRNewswire/ -- The
18th GoforIsrael annual business conference will be held on March
5th, at the Tel Aviv Hilton. Organized by Cukierman & Co.
Investment House Ltd. and Catalyst Funds, GoforIsrael has
achieved worldwide recognition as one of the most influential
business conferences in Israel, shaping the future of Israeli and
Israeli and related investment policies.

GoforIsrael addresses current issues in
capital markets, and provides a forum
for the establishment and advancement
of strategic global alliances between
Israeli businesses, companies and
financial institutions. The Conference will
showcase the best innovation coming out
of Israel on an international level, in
areas such as IT, Healthcare and Life
Sciences, cyber security, media, energy,
advanced manufacturing, autotech, and
more.
Edouard Cukierman, Chairman of Cukierman Investment House and
Managing Partner of Catalyst CEL China Israel Fund: "The
conference is a great opportunity to meet the leading Israeli
entrepreneurs and investors in one place. Israeli technology
companies will benefit from pre-organized meetings with potential
investors, and the opportunity to present their technologies on

stage. We expect to have continuous 1:1 meetings between
investors and entrepreneurs during and following the conference".
GoforIsrael 2018 will host key decision makers, business
representatives and leading entrepreneurs. The conference expects
to welcome hundreds of VCs and PE Funds as well as other
investors. The Chairman of the conference will be Mr. Ronnie Chan,
Chairman of Hang Lung Properties, one of China's biggest realestate firms and Co-Founder of Morningside, Chan's family
philanthropy foundation.

https://seekingalpha.com/pr/17053805-18th-goforisrael-conference-cross-borderinvestments-strategic-alliances

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10223644-the-18th-goforisrael-conferencecross-border-investments-and-strategic-alliances

The 18th GoforIsrael Conference: CrossBorder Investments and Strategic Alliances
The Conference hosts over 1,000 participants including leaders, investorsand entrepreneurs
from China, US, Europe and Israel
March 5, Tel Aviv
The 18th GoforIsrael annual business conference will be held on March 5th, at the Tel Aviv Hilton.
Organized by Cukierman & Co. Investment House Ltd. and Catalyst Funds, GoforIsrael has achieved
worldwide recognition as one of the most influential business conferences in Israel, shaping the future of
Israeli and Israeli and related investment policies.
(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/631752/GoforIsrael_2018_Logo.jpg )
(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/631753/The_18th_GoforIsrael_Conference.jpg )
GoforIsrael addresses current issues in capital markets, and provides a forum for the establishment and
advancement of strategic global alliances between Israeli businesses, companies and financial
institutions. The Conference will showcase the best innovation coming out of Israel on an international
level, in areas such as IT, Healthcare and Life Sciences, cyber security, media, energy, advanced
manufacturing, autotech, and more.
Edouard Cukierman, Chairman of Cukierman Investment House and Managing Partner of
Catalyst CEL China Israel Fund: "The conference is a great opportunity to meet the leading Israeli
entrepreneurs and investors in one place. Israeli technology companies will benefit from pre-organized
meetings with potential investors, and the opportunity to present their technologies on stage. We expect
to have continuous 1:1 meetings between investors and entrepreneurs during and following the
conference".
GoforIsrael 2018 will host key decision makers, business representatives and leading entrepreneurs.
The conference expects to welcome hundreds of VCs and PE Funds as well as other investors. The
Chairman of the conference will be Mr. Ronnie Chan, Chairman of Hang Lung Properties, one of
China's biggest real-estate firms and Co-Founder of Morningside, Chan's family philanthropy foundation.
Chan is one of the key speakers in the conference, among a long list of senior speakers, including:
Yair Shamir - Former Minister of Agriculture of Israel and Managing Partner of Catalyst Fund, Yossi
Vardi - Chairman - International Technologies, Dr Sophie Kornowski-Bonnet - Head of Roche
Partnering, Roche, Ziva Eger - Chief Executive, Foreign Investments - Ministry of Economy and
Industry, Israel, Chen Shuang - Executive Director and CEO - China Everbright Limited, Sean
Epstein - Head of Private Equity - SAP, Jean-Louis Bruguiere, former head of the French national
anti-terrorism division, David Braun - Head of Medical Device Business - Merck Group, Roger
Cukierman - Board Member, Cukierman & Co, former CEO - Rothschild, and many other leading
business leaders and decision makers.
For the Conference Agenda: GoforIsrael
This year's conference panels will address issues such as: Israel M&A; Marketing strategies for
Israeli companies in China; Investments and business between Israel and Europe; Investment in Israeli
technology, including MedTech and BioTech companies and the Image of Israel abroad.

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-01/42815503-the-18th-goforisraelconference-cross-border-investments-and-strategic-alliances-008.htm

China to overtake US as biggest investor in
Israel
China will soon overtake the United States as the biggest foreign investor in Israel.
That was the astonishing prediction made by the Jerusalem Post in December. In 2016,
Chinese investment in the Jewish state reached a record US$16.5 billion, according to
Thomson Reuters.
Driving this are Chinese companies eager to invest in high-technology and Internet
startups, of which Israel is one of the world centers. Historically, it has been American
and European capital that invested in them and took them public. In Europe, 101 Israeli
firms have launched IPOs and, in the United States, 272.
Last September, Sisram Medical did an IPO in Hong Kong, becoming the first Israeli hitech firm to go public on a Chinese stock exchange. Fosun Pharmaceutical owns a
controlling stake in the firm; Fosun is owned by mainland tycoon Guo Guangchang.
More Israeli firms will follow the example of Sisram Medical and list in China. An
estimated 120 hi-tech Israeli firms have Chinese investment.

In March, many Chinese companies will attend the GoforIsrael Conference at the Hilton
Hotel in Tel Aviv, to meet dozens of bio-tech, fintech, ag-tech and life sciences firms.
Chairman of the conference is Ronnie Chan, chief of Hang Lung Properties. He is one of
the key speakers, together with Chen Shuang, chief executive of China Everbright.
This change reflects several factors – a surplus of capital among Chinese companies and
individuals: their favorable view of the ‘startup’ nation and of Jewish people as among
the most gifted in the world; and the warm welcome given by Israel, often warmer than
in the US and some European countries.
The Middle East conflict and the rights of the Palestinians are not an issue in the Chinese
media or public, as they are in the US and Europe.
A milestone in Sino-Israel high-technology cooperation came last December 19, with the
official inauguration in Shantou of the Guangdong Technion-Israel Institute of
Technology, a joint venture between Shantou University and Technion. Hong Kong
billionaire Li Ka-shing attended the event.
Technion Institute of Technology is the MIT of Israel. It is the oldest university in Israel,
set up in 1912, 36 years before the Jewish was re-established. The Guangdong site is
only its second branch outside Israel.
In 2013, Li donated US$130 million to Technion. A large part of the money came from
the profits he made from the IPO of Waze, a GPS-based map software company, in
which he held a 11 percent stake. His was the largest donation ever made to Technion
and one of the biggest to any Israeli academic institution. Li has been the pioneer of
Chinese investment in Israel.
The cornerstone-laying ceremony for the new institution was held in December 2015; in
attendance was Shimon Peres, ninth president of Israel. In his address, Technion
President Professor Peretz Lavie said: “This partnership, which combines the spirit of
Israeli innovation with the power of China, will benefit all parties – the Technion and the
University of Shantou, Israel and China – and will give a significant boost to the Chinese
education system. The outcomes of this historic project will affect the whole of
humanity.”
Chinese firms are also investing in other sectors in Israel. In the major sea port of
Ashdod, China Harbour Engineering is building a new pier at a cost of US$1 billion. Five
state-owned Chinese construction firms are building thousands of new homes in Israel;
each can import 1,000 workers.
In 2017, a record 185,000 Chinese tourists visited Israel, an increase of 46 percent over a
year earlier.

/http://www.ejinsight.com/20180201-china-to-overtake-us-as-biggest-investor-in-israel

כנס ההשקעות הישראלי הבינלאומי  GoforIsraelיארח  1000משקיעים,
ראשי תאגידים ונציגי ממשל מישראל והעולם
כנס  GoforIsrael,ה 18-במספר ,יתקיים ב –  5למרץ במלון הילטון בתל-אביב .כנס ההשקעות
הבינלאומי ,המאורגן על ידי בית השקעות קוקירמן וקרן הפרייבט אקוויטי  Catalyst,נחשב לאחד
מכנסי העסקים החשובים בישראל ,בזכות הכרה בינלאומית בהשפעתו על עתיד ההשקעות הזרות
בישראל ועל השקעות ישראליות וגלובליות ברחבי העולם.

כנס GoforIsrael,ה 18-במספר ,יתקיים ב –  5למרץ במלון הילטון בתל-אביב .כנס ההשקעות
הבינלאומי ,המאורגן על ידי בית השקעות קוקירמן וקרן הפרייבט אקוויטי  Catalyst,נחשב לאחד
מכנסי העסקים החשובים בישראל ,בזכות הכרה בינלאומית בהשפעתו על עתיד ההשקעות הזרות
בישראל ועל השקעות ישראליות וגלובליות ברחבי העולם .

הכנס יתמקד השנה בסוגיות החמות של שוק ההון ,בגיוס השקעות ועידוד שיתופי פעולה בין ישראל
לבין משקיעים ותאגידים .בכנס תוצג חדשנות ישראלית פורצת דרך ,בתחומים כמו : IT,מדעי החיים,
סייבר ,מדיה ,אנרגיה ,ייצור מתקדם ,טכנולוגיות אוטומוטיב ועוד .

לדברי אדוארד קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן Catalyst CELהישראלית-
סינית : "GoforIsraelהוא הזדמנות מצוינת להפגיש בין היזמים הישראלים והמשקיעים המובילים
באופן ממוקד ובלתי אמצעי תחת קורת גג אחת .חברות הטכנולוגיה הישראליות ייהנו מפגישות

מאורגנות מראש עם משקיעים פוטנציאליים ,ומהאפשרות להציג את עצמן על הבמה בפניהם .אנו
מתכוונים לקיים פגישות  1:1בין משקיעים ליזמים ישראלים במהלך הכנס ".

בין באי כנס  GoforIsraelמקבלי החלטות בכירים ,אנשי עסקים ויזמים מובילים .בכנס ישתתפו גם
מנהלים רבים מתעשיית ההון-סיכון כמו גם משקיעים אחרים .יו"ר הכנס יהיה ( Ronnie Chanרוני
צ'אן) ,יו"ר Hang Lung Properties,מתאגידי הנדל"ן הגדולים בסין ,ומייסד משותף של קרן ההון סיכון
הבינלאומית Morningside,המשקיעה בטכנולוגיה .רוני צ'אן הוא גם פילנטרופ גדול ועומד בראש קרן
Morningside Foundationהמתמקדת בתחום החינוך וחינוך טכנולוגי ,בסין ,ארה"ב וישראל.
לאתר הכנס לחצו כאן
הפאנלים בכנס יעסקו בנושאים הבאים :מיזוגים ורכישות בישראל; אסטרטגיות שיווק לחברות
ישראליות בסין; השקעות ועסקים בין ישראל ואירופה; השקעות בטכנולוגיה ישראלית ובחברות ביוטק
ומדטק ,וכן תדמית ישראל בעולם .

לאורך כל הכנס יתקיימו "נאומי מעלית" של חברות חדשנות נבחרות ,שיקבלו הזדמנות להציג בקצרה
את המוצרים והפתרונות שהן מפתחות בפני משקיעים פוטנציאליים .נאומי מעלית מיוחדים יתקיימו
בנושאי טכנולוגיה ,מדיה וטלקום ומדעי החיים ,בהן :,Xjet 3D, StaixFy BOL Pharma, Medasense,
PerfAction, TymCure Eloxx, Omnix Medicalועוד.
פרס  GoforIsraelעל מפעל חיים יוענק על ידי מארגני הכנס לאישיות חשובה על תרומתו לקידום
ההייטק הישראלי .

http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=87072

כנס  GoforIsrael – 2018הכנס השנתי הבינלאומי להשקעות חוצות
גבולות ושותפויות אסטרטגיות

GoforIsrael

הכנס יארח כ 1000-משתתפים ,בהם :משקיעים ,יזמים ראשי תאגידים ונציגי ממשל מארה"ב ,סין,
אירופה וישראל 5 .במרץ  ,2018הילטון תל-אביב

מערכת טלנירי | 16:32 ,8/2/18
כנס  GoforIsrael,ה 18-במספר ,יתקיים ב –  5למרץ במלון הילטון בתל-אביב .כנס ההשקעות
הבינלאומי ,המאורגן על ידי בית השקעות קוקירמן וקרן הפרייבט אקוויטי  Catalyst,נחשב לאחד מכנסי
העסקים החשובים בישראל ,בזכות הכרה בינלאומית בהשפעתו על עתיד ההשקעות הזרות בישראל ועל
השקעות ישראליות וגלובליות ברחבי העולם .
הכנס יתמקד השנה בסוגיות החמות של שוק ההון ,בגיוס השקעות ועידוד שיתופי פעולה בין ישראל לבין
משקיעים ותאגידים .בכנס תוצג חדשנות ישראלית פורצת דרך ,בתחומים כמו : IT,מדעי החיים ,סייבר,
מדיה ,אנרגיה ,ייצור מתקדם ,טכנולוגיות אוטומוטיב ועוד .
לדברי אדוארד קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן Catalyst CELהישראלית-
סינית : "GoforIsraelהוא הזדמנות מצוינת להפגיש בין היזמים הישראלים והמשקיעים המובילים באופן
ממוקד ובלתי אמצעי תחת קורת גג אחת .חברות הטכנולוגיה הישראליות ייהנו מפגישות מאורגנות מראש
עם משקיעים פוטנציאליים ,ומהאפשרות להציג את עצמן על הבמה בפניהם .אנו מתכוונים לקיים פגישות
 1:1בין משקיעים ליזמים ישראלים במהלך הכנס ".
בין באי כנס  GoforIsraelמקבלי החלטות בכירים ,אנשי עסקים ויזמים מובילים .בכנס ישתתפו גם
מנהלים רבים מתעשיית ההון-סיכון כמו גם משקיעים אחרים .יו"ר הכנס יהיה(  Ronnie Chanרוני צ'אן),
יו"ר Hang Lung Properties,מתאגידי הנדל"ן הגדולים בסין ,ומייסד משותף של קרן ההון סיכון
הבינלאומית  Morningside,המשקיעה בטכנולוגיה .רוני צ'אן הוא גם פילנטרופ גדול ועומד בראש קרן
Morningside Foundationהמתמקדת בתחום החינוך וחינוך טכנולוגי ,בסין ,ארה"ב וישראל.
בין הדוברים:
– Qi Binסגן נשיא  CIC (China Investments Corporation),קרן העושר הריבונית של סין המנהלת
נכסים בשווי של מעל  813מיליארד דולר ,יאיר שמיר  -שר החקלאות לשעבר ושותף מנהל בקרן קטליסט,
יוסי ורדי  – International Technologies,ד"ר –  Sophie Kornowski-Bonnetמנהלת Roche

Partnering,אורי יהודאי – נשיא ומנכ"ל פרוטרום ,זיווה אגר – מנהלת הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי
וקידום השקעות זרות במשרד הכלכלה , Chen Shuang -דירקטור בכיר ומנכ"ל - China Everbright
– Limited, Sean Epsteinמנהל ה  – Private Equityשל חברת – SAP, Jean-Louis Bruguiere
לשעבר ראש החטיבה הלאומית בצרפת נגד טרור – , David Braunראש חטיבת המכשור הרפואי ,
Merck group,רוג'ה קוקירמן – לשעבר מנכ"ל קבוצת רוטשילד ועוד .
לאתר הכנס לחצו כאן
הפאנלים בכנס יעסקו בנושאים הבאים :מיזוגים ורכישות בישראל; אסטרטגיות שיווק לחברות ישראליות
בסין; השקעות ועסקים בין ישראל ואירופה; השקעות בטכנולוגיה ישראלית ובחברות ביוטק ומדטק ,וכן
תדמית ישראל בעולם .
לאורך כל הכנס יתקיימו "נאומי מעלית" של חברות חדשנות נבחרות ,שיקבלו הזדמנות להציג בקצרה את
המוצרים והפתרונות שהן מפתחות בפני משקיעים פוטנציאליים .נאומי מעלית מיוחדים יתקיימו בנושאי
טכנולוגיה ,מדיה וטלקום ומדעי החיים ,בהן :,Xjet 3D, StaixFy BOL Pharma, Medasense,
PerfAction, TymCure Eloxx, Omnix Medicalועוד.
פרס  GoforIsraelעל מפעל חיים יוענק על ידי מארגני הכנס לאישיות חשובה על תרומתו לקידום ההייטק
הישראלי .
בית ההשקעות קוקירמן נחשב למוביל בישראל בתחום השקעות חוצות גבולות ,באמצעות רשת קשרים
גלובלים חזקה הכוללת תאגידים מובילים ,משקיעים ומוסדות פיננסיים רבים ,בשווקים כמו :אירופה וסין.
מהמטה בת"א ,החברה מספקת מערך מלא של שירותי בנקאות להשקעות ,כולל מיזוגים ורכישות
(M&A), Private Placement,הנפקות בבורסות זרות ,ניהול נכסים ומתן ייעוץ אסטרטגי לחברות
ישראליות ,אירופאיות וסיניות .עד כה היתה הפירמה מעורבת בעסקאות בהיקף מעל  5.5מיליארד דולר,
באמצעות צוות מימון תאגידים ) (corporate financeמהגדולים בישראל ,הכולל מומחים בתחום מדעי
החיים ,הייטק – מדיה וטלקום ,גרינטק ונדל"ן.
קרן הפרייבט אקוויטי  Catalystמשקיעה בחברות ישראליות .הקרן ,שנוסדה בארץ בשנת  ,1999מנהלת
למעלה מ 250-מיליון דולר ,ותומכת בצמיחתן לטווח ארוך של חברות ישראליות בגודל בינוני ,עם חדשנות
בשווקים גלובליים .לשותפים בקרן רקע גלובלי ורב תחומי ורשת קשרים עסקיים משמעותיים בארץ
ובעולם .חברות הפורטפוליו בקרן כוללות חברות מתעשיות הטלקום ,תעשיה מתקדמת , IT,ציוד רפואי,
ומדעי החיים/פארמה .

http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?mp=49&id=86482

כנס  GoforIsrael,ה 18-במספר ,יתקיים ב –  5למרץ במלון הילטון בתל-אביב .כנס ההשקעות
הבינלאומי ,המאורגן על ידי בית השקעות קוקירמן וקרן הפרייבט אקוויטי  Catalyst,נחשב לאחד
מכנסי העסקים החשובים בישראל ,בזכות הכרה בינלאומית בהשפעתו על עתיד ההשקעות הזרות
בישראל ועל השקעות ישראליות וגלובליות ברחבי העולם.
הכנס יתמקד השנה בסוגיות החמות של שוק ההון ,בגיוס השקעות ועידוד שיתופי פעולה בין ישראל
לבין משקיעים ותאגידים .בכנס תוצג חדשנות ישראלית פורצת דרך ,בתחומים כמו : IT,מדעי החיים,
סייבר ,מדיה ,אנרגיה ,ייצור מתקדם ,טכנולוגיות אוטומוטיב ועוד.
לדברי אדוארד קוקירמן ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן Catalyst CELהישראלית-
סינית : "GoforIsraelהוא הזדמנות מצוינת להפגיש בין היזמים הישראלים והמשקיעים המובילים
באופן ממוקד ובלתי אמצעי תחת קורת גג אחת .חברות הטכנולוגיה הישראליות ייהנו מפגישות
מאורגנות מראש עם משקיעים פוטנציאליים ,ומהאפשרות להציג את עצמן על הבמה בפניהם .אנו
מתכוונים לקיים פגישות  1:1בין משקיעים ליזמים ישראלים במהלך הכנס".
בין באי כנס  GoforIsraelמקבלי החלטות בכירים ,אנשי עסקים ויזמים מובילים .בכנס ישתתפו גם
מנהלים רבים מתעשיית ההון-סיכון כמו גם משקיעים אחרים .יו"ר הכנס יהיה(  Ronnie Chanרוני
צ'אן) ,יו"ר Hang Lung Properties,מתאגידי הנדל"ן הגדולים בסין ,ומייסד משותף של קרן ההון סיכון

הבינלאומית  Morningside,המשקיעה בטכנולוגיה .רוני צ'אן הוא גם פילנטרופ גדול ועומד בראש קרן
Morningside Foundationהמתמקדת בתחום החינוך וחינוך טכנולוגי ,בסין ,ארה"ב וישראל.
בין הדוברים:
– Qi Binסגן נשיא  CIC (China Investments Corporation),קרן העושר הריבונית של סין המנהלת
נכסים בשווי של מעל  813מיליארד דולר ,יאיר שמיר – שר החקלאות לשעבר ושותף מנהל בקרן
קטליסט ,יוסי ורדי  – International Technologies,ד"ר –  Sophie Kornowski-Bonnetמנהלת Roche
Partnering,אורי יהודאי – נשיא ומנכ"ל פרוטרום ,זיווה אגר – מנהלת הרשות לשיתוף פעולה
תעשייתי וקידום השקעות זרות במשרד הכלכלה – , Chen Shuangדירקטור בכיר ומנכ"ל – China
– Everbright Limited, Sean Epsteinמנהל ה  – Private Equityשל חברת SAP, Jean-Louis
– Bruguiereלשעבר ראש החטיבה הלאומית בצרפת נגד טרור – , David Braunראש חטיבת
המכשור הרפואי , Merck group,רוג'ה קוקירמן – לשעבר מנכ"ל קבוצת רוטשילד ועוד.
לאתר הכנס לחצו כאן
הפאנלים בכנס יעסקו בנושאים הבאים :מיזוגים ורכישות בישראל; אסטרטגיות שיווק לחברות
ישראליות בסין; השקעות ועסקים בין ישראל ואירופה; השקעות בטכנולוגיה ישראלית ובחברות ביוטק
ומדטק ,וכן תדמית ישראל בעולם.
לאורך כל הכנס יתקיימו "נאומי מעלית" של חברות חדשנות נבחרות ,שיקבלו הזדמנות להציג בקצרה
את המוצרים והפתרונות שהן מפתחות בפני משקיעים פוטנציאליים .נאומי מעלית מיוחדים יתקיימו
בנושאי טכנולוגיה ,מדיה וטלקום ומדעי החיים ,בהן :,Xjet 3D, StaixFy BOL Pharma, Medasense,
PerfAction, TymCure Eloxx, Omnix Medicalועוד.
פרס  GoforIsraelעל מפעל חיים יוענק על ידי מארגני הכנס לאישיות חשובה על תרומתו לקידום
ההייטק הישראלי.

http://itportal.co.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-goforisrael/%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%97-100

http://www.itnews.co.il/news/events-expos/?p=17247

http://www.softnews.co.il/news/Gofor-Israel.html

https://www.israelclouds.com/news/goforisrael-international-annual-conference

הסטארטאפים שיציגו בכנס:
אלפיום הוא פרויקט סייבר יחיד מסוגו מבית קריפטוקודקס וDCP 6-המאפשר בפעם הראשונה
למדינות ולרשויות מס ,לרשויות למניעת הלבנת הון ,לחברות ביטוח ,ליהלומנים ולאתרי מסחר ברשת
,לסינדיקטים ובורסות בעולם ,למעבדות גמולוגיות ,ולארגונים לא ממשלתיים ,לאתר ,לזהות ,לנהל
ולסייע במניעת הלבנות הון והונאות ביהלומים ואבני חן ,מהמכרות ועד הטבעת .כל זאת ,ע"י סימון
היהלום בברקוד חד ערכי (פטנט רשום) המוגן בצופן סימטרי ייחודי וזיהוי פיזי חד ערכי של היהלום,
וללא צורך בסיכון מידע רגיש או אישי של אנשים ויהלומנים ,תוך שילוב בלוקצ'יין רב שכבתי.
https://www.youtube.com/watch?v=LXL34QeuX4o&feature=youtu.be
 Medasense Biometricsהוא סטארטאפ טכנולוגי רפואי בתחום הכאב .מדהסנס פיתח
טכנולוגיה ייחודית ופורצת דרך המבוססת על בינה מלאכותית ואותות פיסיולוגיים ,שמאפשרת לכמת
באופן לא-פולשני ורציף את תגובת הגוף לכאב בזמן אמת .הטכנולוגיה של מדהסנס צוטטה בכתבי
העת המדעיים המובילים בתחום וע"י רופאים מובילי דעה ,כטכנולוגיה המתקדמת בעולם המספקת
מידע אמין ויציב לטיפול בכאב ויכולה לשפר את תוצאות הטיפול ,בשוק יעד של כ 3-מיליארד דולרים
בשנה בעולם.
https://www.youtube.com/watch?v=96746lf5JYg
 Caaresysפיתח מערכת לניטור נוסעים ברכב .המערכת  -מיקרו מכ"ם עם עוצמה נמוכה מאוד,
משתלב בכל מקום ברכב בקלות (לוח המחוונים ,פנס תאורה ראשי ,המראה ועוד) .תוכנת הלמידה
העמוקה מספקת הבנה על מצב הנוסעים :מיקום במכונית ,קצב לב ,קצב הנשימה וזיהוי תינוקות.
בעתיד הקרוב ,הטכנולוגיה של החברה תוכל לזהות את המצב של הנוסעים :עייפות ,שיכרון ,להבדיל
בין מבוגר ,ילד וחיית המחמד.
https://www.youtube.com/watch?v=1AkBlI3qQj8
 UBQהוא סטארטאפ בעל טכנולוגיה מתקדמת להמרת פסולת ביתית לחומרים ברי קיימא .הפתרון
המהפכני שלו ממיר פסולת לא ממוינת המיועדת להטמנה ,חומר גלם הטרוגני לכאורה ,לחומר
הומוגני לחלוטין .החומרים של החברה הם בר קיימא ,ניתנים למחזור ומהווים אלטרנטיבה ירוקה

לחלופות פלסטיק קונבנציונאלי כחומרי גלם לייצור מוצרים מסחריים.
https://www.youtube.com/watch?v=XBy385GsVN4
 Hearmeoutפיתחה מערכת תקשורתית לעולם ה -ON THE GOומוביל כיום את תחום האודיו
בעולם הרשתות החברתיות .בשנה האחרונה הונפקה החברה בבורסה באוסטרליה .עם בניית
פלטפורמה ייחודית לעולם הרכב ,הסטארטאפ העמיק את שיתוף הפעולה עם חברת פורד ,והצטרף
לקונצרן הטכנולוגי מהגדולים בעולם ה-SDL.
https://www.youtube.com/watch?v=iZ-MWWU_EQA
Reflectizמציע פלטפורמה חדשנית המאפשרת למנהלי טכנולוגיה ומובילי דיגיטל לקבל שליטה
יעילה על הטכנולוגיות השונות הפועלות בסביבת התוכן הדיגיטלית והשפעתן על חווית המשתמש
וביצועי האתר .המערכת משקפת את מארג היחסים בין טכנולוגיות ,נכסים אינטרנטיים (כגון אתרים)
והמשתמש הסופי .באמצעות יכולות  Machine-learningוניתוחי Big-Dataמפיק Reflectizתובנות
משמעותיות וקריטיות לשימוש בטכנולוגיות מבוססות אינטרנט ,סְ קֵ י ָלבִּילִּיּות מוניטזציה ,ביצועים ועוד.
https://www.youtube.com/watch?v=7vhihRlFKec
 Tymcureפיתח פתרון ייחודי לסגירת נקב בעור התוף בהרדמה מקומית בלבד.
נקב כרוני בעור התוף גורם לכאבים ,דלקות חוזרות ,ולעתים מלווה בירידה בשמיעה .הפתרון כיום
לסגירת הנקב הוא ניתוח מורכב בהרדמה מלאה .החברה פתחה מכשיר חד פעמי ,שמסוגל בצורה
חכמה ויעילה לסגור נקב בעור התוף בעזרת ממברנה ביולוגית ייעודית .כל זאת ,בהרדמה מקומית.
https://www.youtube.com/watch?v=z9o2Z4sn0I4&feature=youtu.be
 Anzu.ioהוא פלטפורמה לפרסום בסביבות תלת ממדיות דיגיטליות הכוללות משחקי מחשב,
מציאות מדומה ,מציאות רבודה ועוד.הפלטפורמה נבנתה כדי להתמודד עם האתגרים הקיימים
בפרסום במרחבים תלת ממדיים דיגיטליים הקשורים לניהול ,הצגה ,הנאה לפעולה ומעקב בזמן אמת
אחר הנראות של המודעות .המשימה של הסטארטאפ היא לגשר על הפער שבין פרסום לחוויית
משתמש ע"י הטמעת הפרסומות .כך ,שתהיינה חלק מחוויית המשתמש.
https://vimeo.com/242972008
 PerfActionפיתח מכשירי אסתטיקה רפואי ייחודיים המשלבים טכנולוגיה חדשנית מוכחת קלינית
כאפשרות הטובה ביותר עבור תיקון צלקות ,עיבוי העור ומתיחת פנים ללא ניתוח .המערכות
משתמשות בטכנולוגיה המוגנת פטנט של חברה בשם , Jet Volumetric Remodeling (JVR),
שמאפשרת הזרקה ללא מחט של חומרי מילוי ותיקון במהירות ואנרגיה גבוהה מאוד .כך ,שיש בה
שילוב של אנרגיה קינטית והחדרה טובה יותר של החומר המוזרק.
https://www.youtube.com/watch?v=hX3uDDOZJDw&t=27s
 NovellusDxפיתח טכנולוגית חדשנית המודדת את ההשפעה של מוטציות ואת תגובתן לתרופות .
במעבדה ,מייצרים גנים מוטנטים עפ"י דו"חות ריצוף גנומי ,שמתקבלים ,מחדירים אותם לתאים חיים,
ובעזרת למידה ממחשבת מנטרים את האפקט של המוטציות והשפעת התרופות .נובלוס-די-איקס
נתמך ע"י הקרנות אורבימד ופונטיפקס ,ומשתף פעולה עם  5חברות פארמה להאיץ תהליכי פיתוח
תרופות .בנוסף ,נובלוס-די-איקס עובד עם  25מרכזי סרטן מהמובילים
בעולם.https://www.dropbox.com/s/kxmomv2fzp1cp7m/LabRobotics.mp4?dl=0
http://www.telecomnews.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%95-18%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%9D%D7%A9%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%95-%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0-%D7%9C-%D7%91%D7%AA-%D7%90-GoforIsrael.html

משקיעים ואנשי עסקים מאירופה ,סין וארה"ב
כנס  GoforIsrael,ה 18-במספר ,יתקיים ב  5 -למרץ במלון הילטון בתל-אביב .כנס ההשקעות
הבינלאומי ,המאורגן על ידי בית השקעות קוקירמן וקרן הפרייבט אקוויטי  Catalyst,נחשב לאחד מכנסי
העסקים החשובים בישראל ,בזכות הכרה בינלאומית בהשפעתו על עתיד ההשקעות הזרות בישראל ועל
השקעות ישראליות וגלובליות ברחבי העולם .
הכנס יתמקד השנה בסוגיות החמות של שוק ההון ,בגיוס השקעות ועידוד שיתופי פעולה בין ישראל לבין
משקיעים ותאגידים .בכנס תוצג חדשנות ישראלית פורצת דרך ,בתחומים כמו : IT,מדעי החיים ,סייבר,
מדיה ,אנרגיה ,ייצור מתקדם ,טכנולוגיות אוטומוטיב ועוד .סטארטאפים וחברות הייטק יציגו ב"נאום
מעלית" במסגרתו יקבלו את ההזדמנות להציג בקצרה (תוך  60שניות) את המוצרים שהן מפתחות בפני
משקיעים פוטנציאליים .
בין החברות שיציגו בכנס :
אלפיום הינו פרויקט סייבר יחיד מסוגו מבית קריפטוקודקס ו DCP 6המאפשר בפעם הראשונה למדינות
ולרשויות מס ,לרשויות למניעת הלבנת הון ,לחברות ביטוח ,ליהלומנים ולאתרי מסחר ברשת ,לסינדיקטים
ובורסות בעולם ,למעבדות גמולוגיות ,ולארגונים לא ממשלתיים ,לאתר ,לזהות ,לנהל ולסייע במניעת
הלבנות הון והונאות ביהלומים ואבני חן ,מהמכרות ועד הטבעת .כל זאת על ידי סימון היהלום בברקוד חד
ערכי (פטנט רשום) המוגן בצופן סימטרי ייחודי וזיהוי פיזי חד ערכי של היהלום ,וללא צורך בסיכון מידע
רגיש או אישי של אנשים ויהלומנים ,תוך שילוב בלוקצ'יין רב שכבתי .
Medasense Biometricsהיא חברת טכנולוגיה רפואית בתחום הכאב .מדהסנס פיתחה טכנולוגיה
ייחודית ופורצת דרך המבוססת על בינה מלאכותית ואותות פיסיולוגיים שמאפשרת לכמת באופן לא-
פולשני ורציף את תגובת הגוף לכאב בזמן אמת .הטכנולוגיה של מדהסנס צוטטה בכתבי העת המדעיים
המובילים בתחום וע"י רופאים מובילי דיעה ,כטכנולוגיה המתקדמת בעולם שמספקת מידע אמין ויציב
לטיפול בכאב ויכולה לשפר את תוצאות הטיפול ,בשוק יעד של כ 3-מיליארד דולר בשנה בעולם .
 Caaresysפיתחה מערכת לניטור נוסעים ברכב .המערכת  -מיקרו מכ"ם עם עוצמה נמוכה מאוד,משתלב בכל מקום ברכב בקלות (לוח המחוונים ,פנס תאורה ראשי ,המראה ועוד) .תוכנת הלמידה
העמוקה מספקת הבנה על מצב הנוסעים :מיקום במכונית ,קצב לב ,קצב הנשימה וזיהוי תינוקות .בעתיד
הקרוב ,הטכנולוגיה של החברה תוכל לזהות את המצב של הנוסעים :עייפות ,שיכרון ,להבדיל בין מבוגר,

ילד וחיית המחמד .
UBQהיא חברה בעלת טכנולוגיה מתקדמת להמרת פסולת ביתית לחומרים ברי קיימא .הפתרון
המהפכני של החברה ממיר פסולת לא ממוינת המיועדת להטמנה ,חומר גלם הטרוגני לכאורה ,לחומר
הומוגני לחלוטין .החומרים של החברה הינם בר קיימא ,ניתנים למחזור ומהווים אלטרנטיבה ירוקה
לחלופות פלסטיק קונבנציונאלי כחומרי גלם לייצור מוצרים מסחריים .
Hearmeoutפיתחה מערכת תקשורתית לעולם ה  -ON THE GO ,ומובילה כיום את תחום
האודיו בעולם הרשתותהחברתיות .בשנה האחרונה הונפקה החברה בבורסה באוסטרליה .עם בניית
פלטפורמה ייחודית לעולם הרכב ,החברה העמיקה את שיתוף הפעולה עם חברת פורד ,והצטרפה
לקונצרן הטכנולוגי מהגדולים בעולם ה - SDL.
Reflectizמציעה פלטפורמה חדשנית המאפשרת למנהלי טכנולוגיה ומובילי דיגיטל לקבל שליטה יעילה
על הטכנולוגיות השונות הפועלות בסביבת התוכן הדיגיטלית והשפעתן על חווית המשתמש וביצועי
האתר .המערכת משקפת את מארג היחסים בין טכנולוגיות ,נכסים אינטרנטיים (כגון אתרים) והמשתמש
הסופי .באמצעות יכולות  Machine-learningוניתוחי  Big-Dataמפיקה  Reflectizאת תובנות
משמעותיות וקריטיות לשימוש בטכנולוגיות מבוססות אינטרנט ,סְ קֵ י ָלבִּילִּיּות מוניטזציה ,ביצועים ועוד .
Tymcureפיתחה פתרון ייחודי לסגירת נקב בעור התוף בהרדמה מקומית בלבד .
נקב כרוני בעור התוף גורם לכאבים ,דלקות חוזרות ,ולעתים מלווה בירידה בשמיעה .הפתרון כיום לסגירת
הנקב הוא ניתוח מורכב בהרדמה מלאה .החברה פתחה מכשיר חד פעמי ,המסוגל בצורה חכמה ויעילה,
לסגור נקב בעור התוף בעזרת ממברנה ביולוגית ייעודית ,כל זאת בהרדמה מקומית .
Anzu.ioהיא פלטפורמה לפרסום בסביבות תלת ממדיות דיגיטליות הכוללות משחקי מחשב ,מציאות
מדומה ,מציאות רבודה ועוד .הפלטפורמה נבנתה בכדי להתמודד עם האתגרים הקיימים בפרסום
במרחבים תלת ממדיים דיגיטלים הקשורים לניהול ,הצגה ,הנאה לפעולה ומעקב בזמן אמת אחר הנראות
של המודעות .
המשימה של החברה היא לגשר על הפער שבין פרסום לחווית משתמש ע"י הטמעת הפרסומות כך שיהיו
חלק מחוויית המשתמש .
PerfActionפיתחה מכשירי אסתטיקה רפואי ייחודיים המשלבים טכנולוגיה חדשנית מוכחת קלינית
כאפשרות הטובה ביותר עבור תיקון צלקות ,עיבוי העור ומתיחת פנים ללא ניתוח .המערכות משתמשות
בטכנולוגיה המוגנת פטנט של החברה הנקראת), Jet Volumetric Remodeling (JVRהמאפשרת
הזרקה ללא מחט של חומרי מילוי ותיקון במהירות ואנרגיה גבוהה מאוד כך שיש בה שילוב של אנרגיה
קינטית והחדרה טובה יותר של החומר המוזרק .
NovellusDxפיתחה טכנולוגית חדשנית ,אשר מודדת את ההשפעה של מוטציות ואת תגובתן לתרופות.
במעבדה ,מייצרים גנים מוטנטים על פי דוחות ריצוף גנומי שמתקבלים ,מחדירים אותם לתאים חיים,
ובעזרת למידה ממחשבת מנטרים את האפקט של המוטציות והשפעת התרופות .נובלוס-די-איקס נתמכת
על ידי הקרנות אורבימד ופונטיפקס ,ומשתפת פעולה עם  5חברות פארמה להאיץ תהליכי פיתוח תרופות.
בנוסף ,נובלוס-די-איקס עובדת עם  25מרכזי סרטן מהמובילים בעולם .

http://www.yedatech.co.il/yt/news.jhtml?value=26114&q=goforisrael

http://itportal.co.il/%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%99%
D7%9F-%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%AA/%D7%9E%D7%9E%D7%93-%D7%9E

הבלוקצ'יין של היהלומים ,הדפסת תלת ממד ממתכות והטכנולוגיה שמודדת לראשונה כמה באמת כואב
לנו :טכנולוגיות ישראליות פורצות דרך בכנס  GoforIsraelיוצגו בפני  1,000משקיעים ואנשי עסקים
מאירופה ,סין וארה"ב
כנס  ,GoforIsraelה 18-במספר ,יתקיים ב –  5למרץ במלון הילטון בתל-אביב .כנס ההשקעות הבינלאומי,
המאורגן על ידי בית השקעות קוקירמן וקרן הפרייבט אקוויטי  ,Catalystנחשב לאחד מכנסי העסקים החשובים
בישראל ,בזכות הכרה בינלאומית בהשפעתו על עתיד ההשקעות הזרות בישראל ועל השקעות ישראליות
וגלובליות ברחבי העולם.
הכנס יתמקד השנה בסוגיות החמות של שוק ההון ,בגיוס השקעות ועידוד שיתופי פעולה בין ישראל לבין
משקיעים ותאגידים .בכנס תוצג חדשנות ישראלית פורצת דרך ,בתחומים כמו ,IT :מדעי החיים ,סייבר ,מדיה,
אנרגיה ,ייצור מתקדם ,טכנולוגיות אוטומוטיב ועוד .סטארטאפים וחברות הייטק יציגו ב"נאום מעלית" במסגרתו
יקבלו את ההזדמנות להציג בקצרה (תוך  60שניות) את המוצרים שהן מפתחות בפני משקיעים פוטנציאליים.
לאתר הכנס לחצו כאן

בין החברות שיציגו בכנס:
אלפיום הינו פרויקט סייבר יחיד מסוגו מבית קריפטוקודקס ו  DCP6המאפשר בפעם הראשונה למדינות
ולרשויות מס ,לרשויות למניעת הלבנת הון ,לחברות ביטוח ,ליהלומנים ולאתרי מסחר ברשת ,לסינדיקטים
ובורסות בעולם ,למעבדות גמולוגיות ,ולארגונים לא ממשלתיים ,לאתר ,לזהות ,לנהל ולסייע במניעת הלבנות
הון והונאות ביהלומים ואבני חן ,מהמכרות ועד הטבעת .כל זאת על ידי סימון היהלום בברקוד חד ערכי (פטנט
רשום) המוגן בצופן סימטרי ייחודי וזיהוי פיזי חד ערכי של היהלום ,וללא צורך בסיכון מידע רגיש או אישי של
אנשים וי הלומנים ,תוך שילוב בלוקצ'יין רב שכבתיhttps://goo.gl/CzE5VR .
 Medasense Biometricsהיא חברת טכנולוגיה רפואית בתחום הכאב .מדהסנס פיתחה טכנולוגיה ייחודית
ופורצת דרך המבוססת על בינה מלאכותית ואותות פיסיולוגיים שמאפשרת לכמת באופן לא-פולשני ורציף את
תגובת הגוף לכאב בזמן אמת .הטכנולוגיה של מדהסנס צוטטה בכתבי העת המדעיים המובילים בתחום וע"י
רופאים מובילי דיעה ,כטכנולוגיה המתקדמת בעולם שמספקת מידע אמין ויציב לטיפול בכאב ויכולה לשפר את
תוצאות הטיפול ,בשוק יעד של כ 3-מיליארד דולר בשנה בעולםhttps://goo.gl/vpVDkT.
 - Caaresysפיתחה מערכת לניטור נוסעים ברכב .המערכת – מיקרו מכ"ם עם עוצמה נמוכה מאוד ,משתלב
בכל מקום ברכב בקלות (לוח המחוונים ,פנס תאורה ראשי ,המראה ועוד) .תוכנת הלמידה העמוקה מספקת
הבנה על מצב הנוסעים :מיקום במכונית ,קצב לב ,קצב הנשימה וזיהוי תינוקות .בעתיד הקרוב ,הטכנולוגיה של
החברה תוכל לזהות את המצב של הנוסעים :עייפות ,שיכרון ,להבדיל בין מבוגר ,ילד וחיית
המחמדhttps://goo.gl/d6wzqq .

 UBQהיא חברה בעלת טכנולוגיה מתקדמת להמרת פסולת ביתית לחומרים ברי קיימא .הפתרון המהפכני של
החברה ממיר פסולת לא ממוינת המיועדת להטמנה ,חומר גלם הטרוגני לכאורה ,לחומר הומוגני לחלוטין.
החומרים של החברה הינם בר קיימא ,ניתנים למחזור ומהווים אלטרנטיבה ירוקה לחלופות פלסטיק
קונבנציונאלי כחומרי גלם לייצור מוצרים מסחרייםhttps://goo.gl/yXMWrh .
 Hearmeoutפיתחה מערכת תקשורתית לעולם ה  , ON THE GO-ומובילה כיום את תחום האודיו בעולם
הרשתות החברתיות .בשנה האחרונה הונפקה החברה בבורסה באוסטרליה .עם בניית פלטפורמה ייחודית
לעולם הרכב ,החברה העמיקה את שיתוף הפעולה עם חברת פורד ,והצטרפה לקונצרן הטכנולוגי מהגדולים
בעולם ה – .SDL
https://goo.gl/t2NPx9

 Reflectizמציעה פלטפורמה חדשנית המאפשרת למנהלי טכנולוגיה ומובילי דיגיטל לקבל שליטה יעילה על
הטכנולוגיות השונות הפועלות בסביבת התוכן הדיגיטלית והשפעתן על חווית המשתמש וביצועי האתר.
המערכת משקפת את מארג הי חסים בין טכנולוגיות ,נכסים אינטרנטיים (כגון אתרים) והמשתמש הסופי.
באמצעות יכולות  Machine-learningוניתוחי  Big-Dataמפיקה  Reflectizאת תובנות משמעותיות וקריטיות
לשימוש בטכנולוגיות מבוססות אינטרנט ,סְ קֵ י ָלבִּילִּיּות מוניטזציה ,ביצועים ועודhttps://goo.gl/gnAc4a.
 Tymcureפיתחה פתרון ייחודי לסגירת נקב בעור התוף בהרדמה מקומית בלבד.
נקב כרוני בעור התוף גורם לכאבים ,דלקות חוזרות ,ולעתים מלווה בירידה בשמיעה .הפתרון כיום לסגירת
הנקב הוא ניתוח מורכב בהרדמה מלאה .החברה פתחה מכשיר חד פעמי ,המסוגל בצורה חכמה ויעילה ,לסגור
נקב בעור התוף בעזרת ממברנה ביולוגית ייעודית ,כל זאת בהרדמה מקומיתhttps://goo.gl/ttSNtW .
 Anzu.ioהיא פלטפורמה לפרסום בסביבות תלת ממדיות דיגיטליות הכוללות משחקי מחשב ,מציאות מדומה,
מציאות רבודה ועוד .הפלטפורמה נבנתה בכדי להתמודד עם האתגרים הקיימים בפרסום במרחבים תלת
ממדיים דיגיטלים הקשורים לניהול ,הצגה ,הנאה לפעולה ומעקב בזמן אמת אחר הנראות של המודעות.
המשימה של החברה היא לגשר על הפער שבין פרסום לחווית משתמש ע"י הטמעת הפרסומות כך שיהיו חלק
מחוויית המשתמשhttps://goo.gl/VKb75n .
 PerfActionפיתחה מכשירי אסתטיקה רפואי ייחודיים המשלבים טכנולוגיה חדשנית מוכחת קלינית כאפשרות
הטובה ביותר עבור תיקון צלקות ,עיבוי העור ומתיחת פנים ללא ניתוח .המערכות משתמשות בטכנולוגיה
המוגנת פטנט של החברה הנקראת)Jet Volumetric Remodeling (JVR ,המאפשרת הזרקה ללא מחט של
חומרי מילוי ותיקון במהירות ואנרגיה גבוהה מאוד כך שיש בה שילוב של אנרגיה קינטית והחדרה טובה יותר
של החומר המוזרקhttps://goo.gl/fsZB2f .
 NovellusDxפיתחה טכנולוגית חדשנית ,אשר מודדת את ההשפעה של מוטציות ואת תגובתן לתרופות.
במעבדה ,מייצרים גנים מוטנטים על פי דוחות ריצוף גנומי שמתקבלים ,מחדירים אותם לתאים חיים ,ובעזרת
למידה ממחשבת מנטרים את האפקט של המוטציות והשפעת התרופות .נובלוס-די-איקס נתמכת על ידי
הקרנות אורבימד ופונטיפקס ,ומשתפת פעולה עם  5חברות פארמה להאיץ תהליכי פיתוח תרופות .בנוסף,
נובלוס-די-איקס עובדת עם  25מרכזי סרטן מהמובילים בעולםhttps://goo.gl/fbvqm5 .

עוד חברות הייטק שיציגו בכנס:
( SatixFyמפתחת השבבים ליישומי תקשורת לוויינים של יואל גת)( Xjet ,הדפסה תלת ממד ממתכות),
( Eloxxאיתור ופיתוח תרופות גנטיות לילדים)( SuperSmart ,אפליקציה לתשלום בסופר באמצעות סורק),
( OmixMedicalאנטיביוטיקה בהשראת מנגנוני ההגנה של חרקים)( Betalin ,מיקרו לבלב מלאכותי לטיפול
בחולי סכרת)( MST ,מערכת רובוטית המאפשרת לבצע ניתוחים לפקרוסקופיים מורכבים בלא עזרת
אסיסטנטים)( InfinityAR ,פיתחה את מנוע פיתוח התכנה המתקדם בעולם למציאות רבודה).
בית ההשקעות קוקירמן נחשב למוביל בישראל בתחום השקעות חוצות גבולות ,באמצעות רשת קשרים
גלובלים חזקה הכוללת תאגידים מובילים ,משקיעים ומוסדות פיננסיים רבים ,בשווקים כמו :אירופה וסין.
מהמטה בת"א ,החברה מספקת מערך מלא של שירותי בנקאות להשקעות ,כולל מיזוגים ורכישות (A), &M
 , Private Placementהנפקות בבורסות זרות ,ניהול נכסים ומתן ייעוץ אסטרטגי לחברות ישראליות,
אירופאיות וסיניות .עד כה היתה הפירמה מעורבת בעסקאות בהיקף מעל  5.8מיליארד דולר ,באמצעות צוות
מימון תאגידים ( ) corporate financeמהגדולים בישראל ,הכולל מומחים בתחום מדעי החיים ,הייטק – מדיה
וטלקום ,גרינטק ונדל"ן.
קרן הפרייבט אקוויטי  Catalystמשקיעה בחברות ישראליות .הקרן ,שנוסדה בארץ בשנת  ,1999מנהלת
למעלה מ 250-מיליון דולר ,ותומכת בצמיחתן לטווח ארוך של חברות ישראליות בגודל בינוני ,עם חדשנות
בשווקים גלובליים .לשותפים בקרן רקע גלובלי ורב תחומי ורשת קשרים עסקיים משמעותיים בארץ ובעולם.
חברות הפורטפוליו בקרן כוללות חברות מתעשיות הטלקום ,תעשיה מתקדמת ,IT ,ציוד רפואי ,ומדעי
החיים/פארמה.

אדי קוקירמן (יח"צ) ,יו"ר בית ההשקעות קוקירמן ושותף מנהל בקרן קטליסט
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