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כנס  ,Go4Israelה 21-במספר (לשעבר ,)Go4Europe
יתקיים ב 12-באוקטובר במלון הילטון ת"א
כנס  Go4Israelלעידוד השקעות ושיתופי פעולה חוצי גבולות:
הכנס משקף את מעמדה של ישראל בחיבור בין כלכלות המערב והמזרח ויוצר
תשתית להשקעות גלובליות
הכנס מארח כ 2111-משתתפים בהם מקבלי החלטות מישראל ומהעולם ,יזמים
ומשקיעים  12באוקטובר ,הילטון ת"א
כנס  ,Go4Israelה 21-במספר (לשעבר  ,)Go4Europeיתקיים ב 12-באוקטובר במלון הילטון ת"א.
הכנס ,המאורגן על ידי בית השקעות קוקירמן וקרן הפרייבט אקוויטי  ,Catalystנחשב לאחד מכנסי
העסקים החשובים בישראל ,בזכות הכרה בינלאומית בהשפעתו על עתיד ההשקעות הזרות בישראל ועל
השקעות ישראליות וגלובליות ברחבי העולם .מטרת הכנס גיוס השקעות ועידוד שיתופי פעולה בין תאגידים,
יזמים ומשקיעים מישראל ומהעולם ,בשווקי המערב ובשווקים צומחים .הדגש בכנס על תעשיות ההייטק,

·

מדעי החיים ,אנרגיה ירוקה ונדל"ן.
בין באי כנס  Go4Israelמקבלי החלטות בכירים ,אנשי עסקים ואישי ציבור מישראל ,אירופה ,ארה"ב
וסין .ברשימת הדוברים :נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס ,יאיר שמיר – שר החקלאות ,יובל שטייניץ
– השר לנושאים אסטרטגיים ומודיעין ,רוני צ'אן – יו"ר  Hang Lung Propertiesובעל
השליטה ב ,Morningside Group-רון לאודר – נשיא הקונגרס היהודי העולמי ,יוסי ורדי –
יזם ומשקיע (אנג'ל) ,שנגיאן פאן – מנהלת השקעות ופיתוח China Everbright Ltd.
) (CELושותפה מנהלת בקרן  ,Catalyst CELקרלו ד'אסארו ביונדו – נשיא  Googleאירופה,
מזה"ת ואפריקה ,אנדרה לוסקרוג פייטרי – שותף מייסד  ,A Groupגד פרופר – יו"ר גד-פרו
השקעות ו L'Oreal-ישראל ,אהרון פוגל – יו"ר צים ,לוק מולר – מנכ"ל קבוצת ( OTTOאוטו)
הגרמנית ,מאסימו בוש – שר התעשיה והכלכלה של ואלנסיה ספרד ,ד"ר פלורן גרוס – מנהל קרנות
ההשקעה של ענקית התרופות  ,Novartisמארק גרוסמן – מייסד ומנהל שותף קבוצת  ,Celioרוג'ה
קוקירמן – כלכלן בכיר ,לשעבר מנהל אדמונד דה רוטשילד וכיום נשיא ( CRIFארגון הגג של כל
הקהילות היהודיות בצרפת) ,רוריק חלבי ,מייסד ויו"ר בנק  ,Agricapitalועוד אנשי עסקים בכירים
רבים ומקבלי החלטות.
לעיון באג'נדה של הכנס לחצו

כאן

בין נושאי הדיון בכנס :גבולות מיזוגים ורכישות ישראלים ,בעלות זרה ותמורות בסביבה העסקית; היכן
להשקיע?; טכנולוגיה ,מדיה וטלקום -כיצד תבטיח ישראל את מקומה בזירת שחקני ה Telco-והאינטרנט?;
מד-טק ,טכנולוגיה רפואית – אסטרטגיות חדשות ליצירת ערך;  – Go4Chinaעלייתה של סין בזירת
העסקים הישראלית; נדל"ן – הזדמנויות וסכנת הבועה בשווקים גלובלים ומקומיים; פארמה ביוטק –
אסטרטגיות לתעשיות הפארמה והביוטק בתחום רישוי ורכישות;  – Go4Europeמקומה של אירופה
בסדר היום העסקי הישראלי; וכן דיון בנושא :התדמית של ישראל בעולם.
פאנל מיוחד של "נאומי מעלית" יכלול  21חברות טכנולוגיה נבחרות ,שיקבלו הזדמנות להציג בקצרה את
המוצרים והפתרונות שהן מפתחות בפני משקיעים פוטנציאליים.
פרס  Go4Israelעל מפעל חיים יוענק על ידי מארגני הכנס לרוני צ'אן  , Ronnie C.,Chanיו"ר
 Hang Lung Propertiesובעל השליטה ב Morningside Group-בזכות תרומתו
המשמעותית לחיזוק הקשרים העסקיים והפוליטיים בין סין וישראל.

אדוארד קוקירמן ,יו"ר קוקירמן בית השקעות ושותף מנהל בקרנות " :Catalystהכנס משקף את
תפקידה של ישראל בחיבור בין כלכלות המערב והמזרח .ישראל תמיד היתה מוקד משיכה למשקיעים ויזמים
מרחבי העולם .ככל שגדלה נוכחותה של סין בזירת העסקים הישראלים נוכל לסייע בחיזוק היחסים
הגלובליים בין משקיעים ויזמים ,בעיקר מאירופה ,סין וישראל .השנה לראשונה ,נקדיש פאנל מיוחד בשם
 ,Go4Chinaבנוסף לפאנלים בנושא טכנולוגיה חדשנית ומדעי החיים".
בית ההשקעות קוקירמן נחשב למוביל בישראל בתחום השקעות חוצות גבולות ,באמצעות רשת קשרים
גלובלים חזקה הכוללת תאגידים מובילים ,משקיעים ומוסדות פיננסיים רבים ,בשווקים כמו :אירופה ,סין
ועוד .מהמטה בת"א ,החברה מספקת מערך מלא של שירותי בנקאות להשקעות ,כולל מיזוגים ורכישות
( ,Private Placement ,)M&Aהנפקות בבורסות זרות ,ניהול נכסים ומתן ייעוץ אסטרטגי לחברות
ישראליות וזרות .עד כה היתה הפירמה מעורבת בעסקאות בהיקף מעל  5מיליארד דולר ,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 .הקרן ,שנוסדה
בארץ בשנת  ,2111מנהלת למעלה מ 122-מיליון דולר ,ותומכת בצמיחתן לטווח ארוך של חברות ישראליות
בגודל בינוני ,עם חדשנות בשווקים גלובליים .לשותפים בקרן רקע גלובלי ורב תחומי ורשת קשרים עסקיים
משמעותיים בארץ ובעולם .חברות הפורטפוליו בקרן כוללות חברות מתעשיות הטלקום ,תעשיה מתקדמת,
 ,ITציוד רפואי ,ומדעי החיים/פארמה.
הכנס מופק זו השנה הרביעית ברציפות על ידי חברת "קשר פקטור".
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