כנס Go4Europeלעידוד השקעות
בין ישראל לאירופה:
הזדמנויות עסקיות חדשות ומרתקות בין ישראל
לאירופה בעקבות שינויים פיננסיים ופוליטיים
באירופה
הכנס השנה יארח מעל  0111משתתפים
בהם כ 011-אנשי עסקים ומשקיעים מאירופה
 82באוקטובר ,ת"א
כנס  ,Go4Europeה 11-במספר ,יתקיים ב 82-באוקטובר במלון הילטון ת"א .הכנס,
המאורגן על ידי בית השקעות קוקירמן וקרן הפרייבט אקוויטי ,Catalystנחשב לאחד
מכנסי העסקים היוקרתיים בישראל ,שמטרתו גיוס השקעות ועידוד שיתופי פעולה בין
אירופה לישראל .הדגש בכנס על תעשיית ההייטק ,וכן מדעי החיים ואנרגיה ירוקה.
בין באי הכנס מקבלי החלטות בכירים ,אנשי עסקים ואישי ציבור מישראל ,אירופה
ורוסיה .ברשימת הדוברים נמנים בין היתר :נשיא המדינה מר שמעון פרס ,מר עוזי
לנדאו – שר התיירות ,ד"ר יובל שטייניץ – השר לעניינים אסטרטגיים ,מקסימו בוש-
שר הכלכלה ,התעשייה ,התיירות והתעסוקה של ולנסיה בספרד ,דוד דה-רוטשילד –
יו"ר קבוצת רוטשילד ,רובן ורדניאן – מנכ"ל משותף ( Sberbank CIBהבנק
מולר –
ישראל ,לוק
מנכ"ל גוגל
ברנד –
ברוסיה) ,מאיר
הגדול
מנכ"ל קבוצת ( OTTOאוטו) הגרמנית,גרהם מרטין – מנכ"ל Takeda
 ,Venturesד"ר כריסטופר פרוקטור – סמנכ"ל מחקר British American
 ,Tobaccoד"ר פלורן גרוס – מנהל קרנות ההשקעה של ענקית
התרופות  ,Novartisרוג'ה קוקירמן – כלכלן בכיר ,לשעבר מנהל אדמונד דה
רוטשילד וכיום נשיא (CRIFארגון הגג של כל הקהילות היהודיות בצרפת) ,פרופ'
לורנס רייבלינג – יו"ר Taurusהשקעות ,מוריס לוי – מנכ"ל  ,Publicisדיוויד
האצ'וול – מנכ"ל  ,Excemספרד ,ועוד אנשי עסקים בכירים רבים ומקבלי החלטות.
בין נושאי הדיון בכנס :מודלים חדשים של מימון חוצה גבולות; היכן להשקיע באירופה;
טכנולוגיות ישראליות כממריצות לתעשיות אירופאיות מסורתיות; בניית השקעות
מוצלחות בתחום טכנולוגיה רפואית; התאמה של חברות ביוטכנולוגיה צעירות לסביבה
האירופאית ,השלמה בין אנרגיות מתחדשות ובלתי מתחדשות; הזדמנויות נדל"ן באירופה;
וכן דיון בנושא :התדמית של ישראל באירופה.
פאנל תחת הכותרת  Go4Russiaיוקדש להידוק קשרי העסקים בין ישראל לרוסיה,
בעיקר בטכנולוגיה ,לאור מעמדה המתחזק של רוסיה בזירה הבינלאומית.

כבכל שנה ,יתקיים פאנל "נאומי מעלית" במסגרתו יקבלו  18חברות טכנולוגיה
נבחרות ,את ההזדמנות להציג בקצרה את המוצרים שהן מפתחות בפני משקיעים
פוטנציאליים.
פרס על מפעל חיים יוענק על ידי מארגני הכנס לדן פרופר ,יו"ר 'אסם' ,בזכות תרומתו
המשמעותית וליחסים לקשרי העסקים בין ישראל לאירופה.
אדוארד קוקירמן ,יו"ר קוקירמן בית השקעות ושותף מנהל
בקרנות" :Catalystהשינויים הפוליטיים והכלכליים שחלים
לאחרונה באירופה ובישראל יוצרים הזדמנויות עסקיות חדשות
ומרתקות בין אירופה לישראל .מאגרי הגז החדשים של ישראל
וההתרחבות המהירה של מגזר האנרגיה ישפיעו ללא ספק על
מערכת היחסים הישראלית-אירופית בשנים הקרובות .לראשונה
השנה ,נקדיש פאנל מומחים לאנרגיה בכנס ,Go4Europe
בנוסף לפאנלים בנושא טכנולוגיה חדשנית ומדעי החיים.
התפתחות חשובה נוספת היא השפעתה הגוברת של רוסיה
באזורנו ובאירופה ,אשר טמון בה פוטנציאל להרחבת ההזדמנויות העסקיות בין שתי
המדינות .בפאנל  Go4Russiaנבחן את התהליך הזה בעזרת אנשי עסקים מובילים.
בית ההשקעות קוקירמן נחשב למוביל בישראל בכל הקשור להשקעות וגיוסים באירופה,
באמצעות רשת קשרים הדוקים עם תאגידים ומוסדות פיננסיים אירופאים רבים .החברה
מספקת מערך מלא של שירותי בנקאות להשקעות ,כולל מיזוגים ורכישות
( ,Private Placement ,)M&Aהנפקות בבורסות זרות ,ניהול נכסים ומתן ייעוץ
אסטרטגי לחברות ישראליות ואירופאיות .עד כה היתה הפירמה מעורבת בעסקאות בהיקף
מעל  4מיליארד יורו ,באמצעות צוות מימון תאגידים ( (corporate financeהגדול
בישראל ,הכולל מומחים בתחום מדעי החיים ,הייטק – מדיה וטלקום ,גרינטק ונדל"ן.
בנוסף ,מחזיק קוקירמן בקרן הפרייבט אקוויטי  Catalystהמשקיעה בחברות
ישראליות בשלבי בגרות מתקדמים Catalyst .הקימה בעבר שלוש קרנות מצליחות,
ומתמקדת כעת בקרנות לשווקים מתעוררים לצורך גיוס הון ועידוד צמיחה של חברות
חדשנות ישראליות.
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