בנק ההשקעות אגריקפיטל נכנס לפעילות בישראל" :מחפשים את הנטפים הבאה'"
רוריק חלבי ,ערבי-אמריקאי יליד יפו ,נכנס לשיתוף פעולה עם בית ההשקעות הישראלי קוקרמן.
"גאה לעבוד עם ישראלים"
 25.03.12אסף גלעד
בנק ההשקעות אגריקפיטל ,המתמחה בניהול עסקאות מימון ורכישה בתחום האגריטק (טכנולוגיה חקלאית) ,החל
לאחרונה לפעול בישראל ,בשיתוף פעולה עם בית ההשקעות הישראלי קוקרמן .אגריטקפיטל עמד מאחורי מספר
רב של עסקאות רכישה מצד חברות ענק כגון מונסנטו ,כמג'ן ,נוברטיס ונוטריסינס ,וכעת הוא מחפש לחדור ארצה
 אחרי שנה פעילה במיוחד בתחום האגריטק ,בה ניתן לציין בין השאר את רכישת נטפים ומכתשים אגןהישראליות .את הבנק מוביל האמריקאי יליד יפו רוריק חלבי ,שרואה בעסקה עם קוקרמן הזדמנות לחזור
ולהשקיע במולדתו .ל"כלכליסט" הוא מספר כי נולד ביפו בשנת  ,0491עקר עם משפחתו ללבנון בזמן מלחמת
העצמאות ,ועזב לארה"ב שנתיים מאוחר יותר" .אני משקיע גלובלי" ,הוא אומר" .וכשזה מגיע למשבר המזון
בעולם ,ללחם אין דת ,אין לאום ,אין גבולות ,גזע או צבע .אנחנו פועלים מחוץ לתחום הפוליטי ואני גאה לשתף
פעולה עם בנק השקעות ישראלי".

רוריק חלבי (מימין) ואדי קוקרמן

צילום :עמית שעל

חלבי הוסיף כי הוא מזהה בישראל לפחות  051חברות גדולות וקטנות הפעילות בתחום האגריטק אשר יכולות
להיות פוטנציאל להשקעה או לרכישה" .אלה חברות שביצעו מהפכה טכנולוגית ,שיכולות לקסום לחברות גדולות
או שהן עצמן גדולות מספיק על מנת לרכוש חברות קטנות יותר .לא מדובר רק בחברות כמו מכתשים אגן,IDE ,
ונטפים ,למעשה ישנם סטארטאפים ישראלים שיכולים ,עקרונית ,להתאים לרכישה ,למשל על ידי מונסנטו" .חלבי
מעוניין לבצע כאן לא רק רכישות אלא גם לסייע בעסקאות גיוס הון ובהנפקות.
אדי קוקרמן ,מנכ"ל בית ההשקעות הנושא את שמו הסביר את הרציונל מאחורי השותפות החדשה" .ישראל
נחשבת למרכז עולמי בתחום הטכנולוגיה הירוקה ,אבל אין אף שחקן שיכול לתת מענה ולגייס הון מול גופים
שמתמחים בתחום ,שלא כמו בתחומים שכנים כמו ביוטק .שוק החברות החקלאיות אינו קל ,ונדמה שהגורמים
שמעוניינים באקזיט כאן שונים מנוף האקזיטים שאותם אנחנו מרבים לראות לאחרונה ,כגון בתחום התקשורת
והאינטרנט .החברות החקלאיות נשלטות בדרך כלל על ידי קיבוצים שאינם מנוסים ברכישות ובמיזוגים ,אבל בו
בזמן יש כאן שחקניות בינלאומיות רבות שמעוניינות בעסקאות".

