קפיטל נייצ׳ר ו  aream -חתמו על הסכם שיתוף פעולה אסטרגטי

ההסכם הינו להשקעה משותפת בחברות ישראליות צעירות
בתחום של אנרגיות מתחדשות ותשתיות אנרגייה
בנוסף aream ,תשתתף בגיוס ההון של קפיטל נייצ'ר
לדברי ענת סגל מנכ״ל קפיטל נייצר ״בשנים האחרונות ,הצגנו הצלחות רבות באיתור ,זיהוי
ופיתוח טכנולוגיות ופרויקטים חדשים בתחום של אנרגיות מתחדשות ותשתיות בנות קיימא.
"אנחנו עוזרים ליזמים להפוך רעיונות טובים לחברות גלובליות מצליחות"

ישראל ,תל אביב 17 ,ביוני  : 2020חברת ההשקעות קפיטל נייצ׳ר הודיעה היום כי חתמה על הסכם שיתוף
פעולה עם חברת  areamהגרמנית במסגרתו יתמכו יחד בחברות צעירות ישראליות באמצעות השקעות
פרטיות ,במטרה לנצל הזדמנויות חדשות בתחום של אנרגיות מתחדשות ותשתיות אנרגיה בת קיימא.
בנוסף aream ,תשתתף בגיוס ההון של קפיטל נייצ'ר ותציע למשקיעים שלה הזדמנות לחשיפה לטכנולוגיות
ישראליות פורצות דרך בתחום.

לדברי  Markus W. Voigtמנכ״ל קבוצת  aream״שיתוף פעולה זה ינגיש את השוק האירופי ואת חברות
ההיי-טק הבינלאומיות ,ויציע למשקיעים אירופיים הזדמנות לבצע השקעות פרטיות בשוק הצומח של אנרגיות
מתחדשות ותשתיות בנות קיימא"
״בנוסף  areamתפעל כשותף פיתוח עסקי בגרמניה ובמדינות נוספות באירופה" .אנחנו מציעים למשקיעים
שלנו גישה ואפשרויות השקעה למודל עסקי מעניין ביותר בשוק שמתפתח במהירות עצומה עם פוטנציאל
משמעותי להצפת ערך"
"המטרה היא להפוך את כוח החדשנות הטכנולוגית העצום של חברות הפורטפוליו של קפיטל נייצ'ר לנגיש
עבור משקיעים גרמנים ואירופיים ",אומר " Voigtאחרי הכל ,חלפו הימים בהם השקעה באנרגיות מתחדשות
ותשתיות בנות קיימא התבצעה רק דרך השקעות בחוות סולאריות או טורבינות רוח ".קיים ביקוש הולך וגובר
להשקעה באמצעות השקעות פרטיות ,בפרט בקרב משקיעים מוסדיים ופמילי אופיס המתמקדים בהון סיכון
והמעונינים ליעד נתח משמעותי בתיק ההשקעות שלהם לתחום זה״

קישור לאתר החברהhttps://capitalnature.com :

אודות קפיטל נייצ׳ר:
קפיטל נייצ׳ר ,הינה חברת השקעות המשקיעה בחברות הזנק )סטארט אפ( בעלות טכנולוגיות פורצות דרך
להתמודדות עם האתגרים הגלובליים של המאה ה  21בנושא משבר האקלים עם דגש על תחומי האנרגיה
המתחדשת על נגזרותיה :ייצור ,אגירה ,והתייעלות אנרגטית למגוון תעשיות ,לרבות תחבורה ,ערים חכמות,
בנייה ,חימום וקירור ,חקלאות ,מים מיחשוב ועוד.
עם בעלי המניות של קפיטל נייצ׳ר ,נמנים אלביט ,רפאל ,קבוצת ביטוח ישיר ,קבוצת קונצנזוס הבריטית וקרן
פרו -סיד ,החולקים את הידע הרב שלהם ואת מערך הקשרים עם חברות הפורטפוליו.
תיק ההשקעות של קפיטל נייצ׳ר ,כולל שבע חברות הנמצאות בשלבים שונים של בגרות .כל החברות ,שגדלו
תחת הקרן משלב הסיד ,חתרו לפיתוח טכנולוגיות ,מוצרים ושירותים חדשניים במטרה לפתור אתגרים
משמעותיים בשווקים הגלובליים.
קפיטל נייצ׳ר מלווה ומספקת לחברות הפורטפוליו שלה תמיכה עסקית ,פיננסית ותפעולית .בתום תקופת
טיפוח מואצת בת  18-24חודשים ,קפיטל נייצ׳ר ממשיכה לתמוך ,ללוות ולבצע גיוסי המשך באמצעותה
ובאמצעות משקיעים חדשים בחברות הפורטפוליו .כמו כן ,לחברה מעבדה המספקת לחברות הפורטפוליו
בדיקות ייחודיות באזור אילות בדרום הארץ.
צוות קפיטל נייצ׳ר ,בהובלת ענת צור סגל ,כולל אנשי מקצוע בתחומי המדע ,ההנדסה ,התעשייה ,התפעול
והפיננסים ,כמו גם ,החברה מעניקה מגוון רחב של מומחים ויועצים מובילים.
.
קפיטל נייצ׳ר הוקמה בישראל בשנת  ,2012ומחזיקה בזיכיון להפעלת חממה טכנולוגית באילת – אילות.
במסגרת תוכנית החממות של רשות החדשנות .לחברה נציגויות בלונדון וכעת גם בגרמניה.

אודות aream
קבוצת  areamעוסקת בניהול השקעות ונכסים עבור משקיעים מוסדיים בדגש על אנרגיות מתחדשות.
 areamביצעה עסקאות בהיקף של  1.5מיליארד אירו ומנהלת השקעות בסך של מיליארד אירו .מזה  15שנה,
החברה מספקת את כל קשת שירותי ניהול ההשקעות ,ובכך מבטיחה אופטימיזציה של הנכסים בניהולה.
מגוון השירותים המוצע על-ידה מאפשר ביצוע השקעות בהתאם לדרישות המשקיעים החל משלב התכנון
והבניה וכלה בשלבי התפעול aream .חתומה על עקרונות ההשקעה האחראית של האו"ם ) UN Principles
 ,(for Responsible Investment; UN PRIובהתאם משלבת באופן פעיל נושאים של אחריות סביבתית,
חברתית ותאגידית בניתוחי ההשקעות שהיא מבצעת.
למידע נוסף.www.aream.de :

