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כנס  Go4Europeהעשירי
כנס  go4uropeהעשירי במספר ייתקיים השנה בתאריך  29.10.12במלון הילטון בתל אביב .הכנס המאורגן על ידי בית ההשקעות
קוקימן וקרן הפרייבט אקוויטי  catalystנחשב ליוקרתי ביותר.....

כנס  Go4Europeהעשירי לעידוד השקעות בין ישראל לאירופה יארח
השנה מעל  1000משתתפים בהם כ 400-אנשי עסקים ומשקיעים מאירופה  29באוקטובר ,הילטון ת"א
כנס  ,Go4Europeהעשירי במספר ,יתקיים ב 29-באוקטובר במלון הילטון ת"א .הכנס ,המאורגן על ידי בית השקעות קוקירמן וקרן הפרייבט אקוויטי  ,Catalystנחשב לאחד הכנסים
היוקרתיים בישראל ,שמטרתו גיוס השקעות ועידוד שיתופי פעולה בין אירופה לישראל .הדגש בכנס על תעשיית ההייטק ,וכן ביוטק וגרינטק.
בין באי הכנס מקבלי החלטות בכירים ,אנשי עסקים ואישי ציבור מישראל ,אירופה ורוסיה .ברשימת הדוברים נמנים בין היתר :ד"ר יובל שטייניץ – שר האוצר ,דן מרידור – סגן
ראהמ"ש והשר לענייני מודיעין ,לוק מולר – מנכ"ל קבוצת  ( OTTOאוטו) הגרמנית ,רוריק חלבי – יו"ר בנק ההשקעות אגריקפיטל ( המתמחה בטכנולוגיה חקלאית) ,אלכסנדר
לופאצ'ב – מנהל השקעות ראשי בקרן סקולקובו ,יוסי גרוס – יו"ר  ,Rainbow Medicalבוב ליברמן – מנהל תחום חדשנות ופיתוח בתאגיד  Linde Healthcareהגרמני ,רוג'ה
קוקירמן – כלכלן בכיר ,לשעבר מנהל אדמונד דה רוטשילד וכיום סגן נשיא הקונגרס היהודי העולמי ,ד"ר פלורן גרוס – מנהל קרנות ההשקעה של ענקית התרופות  ,Novartisיוסי
ורדי – גורו הטכנולוגיה ,ורבים אחרים.
בין נושאי הדיון בכנס :מודלים של מימון חוצה גבולות ,אסטרטגיות ותהליכים של תוכניות מפנה ושינוי תמהיל מימוני ) ;(financial restructuringהזדמנויות להשקעה מתוך המשבר
באירופה; הצעד הבא בעולם הטלקום ,מדיה והאינטרנט; עסקאות ומודלים עסקיים חדשניים בעולם הציוד הרפואי; אתגרים והזדמנויות בכלכלה ירוקה; שינויים בגישת חברות הפארמה
הגדולות והביוטק לשווקי נישה; ודיון בנושא :התדמית של ישראל באירופה .פאנל תחת הכותרת  G04Russiaיוקדש לחיזוק קשרי העסקים בין ישראל לרוסיה ,בעיקר בטכנולוגיה.
כבכל שנה ,יתקיים פאנל "נאומי מעלית" במסגרתו יקבלו  12חברות טכנולוגיה נבחרות ,את ההזדמנות להציג בקצרה את המוצרים שהן מפתחות בפני משקיעים פוטנציאליים.
פרס על מפעל חיים יוענק על ידי מארגני הכנס למיקי פדרמן ,יו"ר 'מפעלי פדרמן' ,בזכות תרומתו המשמעותית לתעשיה הישראלית וליחסים בין ישראל לאירופה.

אדוארד קוקירמן ,יו"ר קוקירמן בית השקעות ושותף מנהל בקרנות  " :Catalystהכנס השנה קורא ליצירת חוקים חדשים בקשרים העסקיים בין ישראל לאירופה ,המבוססים על
חדשנות – הן במחקר ופיתוח והן בפיתוח מודלים פיננסיים חדשים .יבשת אירופה צמאה לחדשנות כיוון שזהו המפתח לחידוש הצמיחה ,וחברות טכנולוגיה ישראליות הן השותף המתאים
לכך .באשר למימון ,האקלים הכלכלי המשתנה מחייב לאמץ מודלים חדשים ,כגון :מימון חוצה גבולות ) (cross-border financingושינוי תמהיל מימוני של חברות (financial
) ,restructuringאלה הם בין הנושאים שיידונו בכנס השנה ".עוד הוסיף ,כי "שותפת הסחר המרכזית והטבעית של ישראל היתה תמיד אירופה ,והיא עדיין השוק הגדול בעולם במונחים
של כוח קניה".
בית ההשקעות קוקירמן נוסד בשנת  1993ומאז נחשב למוביל בישראל בכל הקשור להשקעות וגיוסים באירופה ,באמצעות רשת קשרים הדוקים עם תאגידים ומוסדות פיננסיים אירופאים
רבים .עד כה היה בית השקעות קוקירמן מעורב בעסקאות בהיקף  3.5מיליארד יורו באמצעות הנפקות בבורסות זרות Private Placement ,ומיזוגים ורכישות .ממעונו בישראל הוא
מספק מערך מלא של שירותי בנקאות השקעות ,כולל :מימון ,ניהול נכסים ,גיוס כספים ומתן ייעוץ אסטרטגי לחברות ישראליות ואירופיות .התמחויות מיוחדות הן מדעי החיים,
טכנולוגיה ,מדיה וטלקום ,גרינטק ונדל"ן.
בנוסף ,מחזיק קוקירמן בקרן הפרייבט אקוויטי  Catalystהמשקיעה בחברות ישראליות באמצעות שיתופי פעולה אסטרטגיים בחו"ל .לאחרונה הקימה  Catalystשתי קרנות לשווקים
מתעוררים ,בהן :קרן קטליסט  ,3בין רוסיה וישראל ,בשיתוף עם קרן רוסננו כמשקיע מרכזי ,וקרן קטליסט  – 4לחברות ישראליות המעוניינות להרחיב פעילותן לשוק הסיני.

