קרן קטליסט רכשה את השליטה ב Lamina-תמורת  24מיליון דולר
 ,Laminaשהוקמה על ידי האחים אמיר ויובל פלג ,היא חברה הפועלת בשווייץ ומייצרת להבי חיתוך בדומה לישקר ■ 23
מיליון דולר יזרמו לבעלי המניות הוןתיקים ו 01-מיליון דולר יוזרמו להון החברה
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מאת :אמיר טייג

קרן קטליסט רכשה את השליטה בחברת לאמינה ( )Laminaתמורת  23מיליון דולר .מתוך ההשקעה הכוללת 01 ,מיליון דולר יוזרמו להון
החברה ,ו 23-מיליון דולר ישולמו ליזמים ובעלי המניות הותיקים בחברה תמורת מניותיהם.
קטליסט תחזיק בשליטה ,אך היזמים ,שהיו עד כה בעלי המניות הגדולים ,ישארו עם אחזקות מיעוט .לאמינה היא חברת הפועלת בשוויץ,
שהוקמה על ידי שני אחים יזמים אמיר ויובל פלג .כל פעילות החברה מרוכזת כיום בשוויץ ,והיא מנוהלת על ידי אמיר פלג .החברה עוסקת
בייצור כלי חיתוך לתעשיית העיבוד השבבי ,ופועלת בשוק של ישקר הישראלית ,אך ממוקדת במוצרי נישה ולפיכך אינה מתחרה ישירות בישקר.
בעלי מניות אחרים מרכזיים בחברה הם תאגיד אוטו ( )OTTOהגרמני ,ותאגיד דאסו ( )Dassaultהצרפתי.
החברה נוסדה בישראל בשנת  3110על ידי האחים פלג ,שקיבלו מימון ראשוני מאדי קוקירמן ולוק מולר .לפני הקמת החברה היה אמיר פלג
מנכ"ל פלסטרו-גבת של קיבוץ גבת ,ויובל פלג היה מנהל בישקר .כיום החברה פעילה בשוייץ ,וחלק ממנהליה הם ישראלים .לחברה אין פעילות
בישראל .לקוחות הקצה של החברה כוללים יצרני מתכת ומכונות ,וכן ספקים מקשת רחבה של תעשיות ,כולל :הנדסה כללית ,תעשיית חלל
ותעופה ,תעשיה בטחונית ,תעשיית הרכב ,תחבורה ,כלי עבודה ,מכונות קלות ,מכונות כבדות ,וסקטורים נוספים.

אדי קוקירמן
אדי קוקירמן ואלן דובקין ,שותפים מנהלים בקטליסט מסרו כי "חברת למינה התפתחה למובילה גלובלית בתחום התכנון ,הייצור והשיווק של כלי
חיתוך מתקדמים ,עם נוכחות חזקה וחדירה משמעותית לאזורים גלובלים מרכזיים ,כולל אירופה ,אסיה פסיפיק ,אמריקה הלטינית וצפון
אמריקה .אנו רואים הזדמנויות משמעותיות להתרחבות פעילות החברה בשוק הסיני".
הקרן שביצעה את הרכישה נקראת  Catalyst CELשהיא מיזם משותף סיני ישראלי בין קרן קטליסט המקומית והתאגיד הפיננסי China
 .Everbrightהקרן מהתמקדת בהשקעות בחברת ישראליות ,או הקשורות לישראל .היא מצבעת השקעות בחברות בוגרות יחסית שכבר הוכיחו

שניתן למסחר את החדשנות שלהן וכבר יצרו לעצמן נוכחות גלובלית .הקרן עוזרת לחברות להגביר את הנוכחות שלהם בשווקי העולם עם דגש
מיוחד על השוק הסיני .המגזרים שהקרן מתמקדת בהם כוללים :טכנולוגיה ,חקלאות ,אנרגיה,תעשיה ,בריאות ,מים ,מדיה וטלקום .בחודש
מארס האחרון סגרה הקרן גיוס של  011מיליון דולר ,ומתכוונת לגייס עד  211מליון דולר נוספים.
שנגיאן פן ,מנהלת שותפה ב Catalyst CEL-מסרה במסגרת הודעת החברה כי "לאמינה מתאימה מאוד לשינויי המאקרו בשוק הסיני ולשדרוג
הטכנולוגי המקומי המתרחש בסין כשוק בעל פוטנציאל צמיחה עצום" .אמיר פלג ,מנכ"ל ומייסד למינה הוסיף כי "לחברה יש הזדמנויות רבות
לצמיחה ,ועם השקעת ההון של  ,Catalyst CELבשילוב מערכת הקשרים והיכולות החזקים של הקרן בסין ובשווקים גלובלים ,למינה נמצאת
בעמדה טובה לביצוע שלבי הצמיחה הבאים שלה".
קטליסט הישראלית היא קרן השקעות פרטית המנהלת מעל  311מיליון דולר .הקרן הוקמה על ידי יאיר שמיר ,שר החקלאות ויו"ר לשעבר של
התעשייה האווירית .כיום שמיר אינו פעיל בקרן ,אותה מנהלים אדי קוקירמן ואלן דובקין בועז הראל ודורותי מושביץ'.
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