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חדשות שוק ההון
שתי חברות ענק בתחום הרפואי בסין מגיעות לארץ
לחפש השקעות בתחומי פארמה וציוד רפואי
מערכת טלנירי | 33:11 ,31/5/31
בואו לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון
חברת  Yabang Medicineוחברת  Folon Medical Instrument,שהשקיעה לאחרונה בחברה ישראלית ,יתארחו בכנס
שמקיים בית השקעות קוקירמן יחד עם  WEZ -אזור הסחר ווג'ין שבעיר צ'אנגז'ו ,בו פועלות כבר חברות ישראליות
שונות
כנס  Israel Wezיתקיים ב 91-במאי במלון הילטון ת"א
מנהלים משתי חברות בתחום הרפואי : Yabang Medicineוחברת  Folonיגיעו לארץ בשבוע הבא במסגרת חיפוש אחר
השקעות מעניינות בחברות ישראליות .יחד משלחת של חברות סיניות נוספות מאזור צ'אנגז'ו ,המחפשות שיתופי
פעולה בארץ ,הם יתארחו בכנס  Israel-WEZ,שמקיים "קוקירמן בית ההשקעות" יחד עם אזור הסחר ווג'ין (WEZ-
) Wujin Economic Zoneבצ'אנגז'ו ,שכבר רכשה לה שם של "סיליקון ואלי" עבור חברות ישראליות בסין.
קבוצת  Yabang Medicineהיא חברת פארמה המדורגת בין  911החברות הגדולות במחוז  Jiangsuסין ,עם מחזור של
 364מיליון דולר ב .3194-מטה החברה נמצא בעיר צ'אנגג'ו במחוז ג'יאנגסו ,ממנו מנהלת החברה את מערך המו"פ,
הייצור ,והשיווק .החברה מפתחת ומייצרת קרוב ל 91,111 -סוגים שונים של מוצרים בתחום הפארמה ,ביניהם תרופות
מערביות וסיניות למחלות נפוצות ולגיל הזהב ,תרופות לבעלי חיים ,חומרי גלם רפואיים ומכשור רפואי.
חברת  Folon Pharmaהסינית מפתחת ומייצרת תרופות ומוצרים רפואיים טבעיים .המוצר המוביל של החברה הוא
קפסולת אלוורה ,המיוצרת בלעדית במפעלי החברה ומשמשת לריפוי מגוון מחלות .לאחרונה רכשה החברה 91%
מחברת הביוטכנולוגיה הישראלית  Collplantב 3.2 -מיליון דולרים ,העוסקת בפיתוח ויצור מכשור רפואי על בסיס קולגן
אנושי (חלבון) .כעת מחפשת  Folonהזדמנויות השקעה חדשות בישראל.
אישים נוספים בכנס יהיו מר הו מינג ) (Hu Mingהנספח הכלכלי של סין בישראל ,אבי חסון – המדען הראשי של משרד
הכלכלה ,ח"כ דוד צור מוועדת הכלכלה ומר –  Stone Shiנשיא הלשכה לקידום השקעות של  WEZ.לדברי חגי רביד-
מנכ"ל קוקירמן בית השקעות : "WEZהוא אחת הדוגמאות המוצלחות של שיתוף פעולה בין חברות ישראליות לממשל
המקומי בסין .הממשל המקומי ב -WEZהולך לקראת הישראלים בצורה יוצאת דופן ,על מנת לאפשר לחברות ישראליות
תשתית ותנאים נוחים ,ליצירת כ ר פעילות אטרקטיבי עבורן בשוק הסיני .אנו מקווים שהכנס ייצור הזדמנויות לשיתופי
פעולה נוספים ויחשוף את  WEZבפני עוד חברות ישראליות".
בית ההשקעות קוקירמן נחשב למוביל בישראל בכל הקשור להשקעות וגיוסים באירופה ,והיה מעורב בעסקאות של
מעל  3מיליארד יורו עבור חברות ישראליות בשווקים השונים ,כולל בסין .לאחרונה הקימה קטליסט מבית קוקירמן קרן
השקעות בשיתוף עם קרן  China Everbrightמהגופים הפיננסיים הגדולים בסין .הקרן תגייס בשלב ראשון  311מיליון
דולר עם אופציה לגייס עד  411מיליון דולרים .בפברואר גויסו כבר  911מליון  $הראשונים לקרן.
בין המנהלים הישראלים שיציגו את מקרי המבחן שלהן בעיר צ'אנגז'ו וב -WEZיהיו ערן לסר – מנכ"ל מטריקס גלובל
המפעילה בעיר מרכז פיתוח אפליקציות ,שי גבעון – סמנכ"ל כספים של חברת ליקורד (יצרנית תוספי תזונה טבעיים
מקבוצת מכתשים אגן) שהקימה ב -WEZמפעל משלה כבר בשנת  .3199המפעל הוקם במקור על מנת לענות על צורך

בפעילות ייצור בקירבת לקוחותיה הגדולים של ליקורד (חברות מזון גלובליות המוכרות גם בסין) ,אולם נכון לעכשיו,
בשל העניין ההולך וגובר של הסינים באיכות ,גדלים הביקושים גם מצד יצרניות מזון סיניות ,ואילן מימון – מנכ"ל
החממה התעשייתית  IC3הפועלת ב -WEZאשר הפכה למודל לאומי בסין .כמיזם ישראלי ,החממה מאפשרת לחברות
ישראליות התחלת ייצור בסין בקירבת שוק היעד ,תוך מזעור ההשקעה והסיכונים ,זירוז הליכי רישוי (לחברות ציוד
רפואי) בסין ,ושמירה על עצמאות עסקית .
הכנס בהשתתפות מנהלים ישראלים בכירים של חברות ישראליות כמו מגל ,קמהדע ,דור כימיקלים ,טלדור ,פניקס
טכנולוגיות ,ועוד .מ -WEZתגיע משלחת גדולה של אנשי ממשל ומנהלי השקעות ,מנהלי חברות סיניות בתחומי
טכנולוגיה ,רפואה וציוד רפואי ,נדל"ן (סביבות מגורים לאוכלוסיה מבוגרת) ,אלקטרוניקה ,וכן נציגים של המשרד
הלאומי הסיני למדע וטכנולוגיה.
צ'אנגג'ו ממוקמת במזרח סין ,בין שנגחאי לננג'ין ,במחוז ג'יאנגסו – הנחשב למנוע הצמיחה של סין ,ולשחקן מרכזי
בפיתוח תעשיית ההייטק בסין .העיר צ'אנגג'ו הינה כיום העיר המובילה במחוז גי'אנגסו בכל הקשור לשיתופי פעולה
טכנולוגיים עם חברות ישראליות ,היא בעלת ממשל מקומי המעודד השקעות זרות ומאופיין בגישה פתוחה וחדשנית,
העיר עטורת פרסים ועיטורים בקטגוריות של פתיחות וחדשנות ,שירות ,ועוד .

