שיתוף פעולה אסטרטגי בין קפיטל נייצ׳ר לבין  Vaultבאיחוד האמירויות ובמפרץ
הפרסי

מטרת שיתוף הפעולה היא מתן חשיפה וגישה לטכנולוגיות
ישראליות בתחומים של אנרגיה נקיה ואקלים באיחוד האמירויות
ובשווקים קשורים
לדברי סולטן אל רשיד מנכ״ל ומייסד  :Relam Investment״אני נרגש מההיכרות עם
צוות קפיטל נייצ'ר וחברות הפורטפוליו שלה ,המביאות חדשנות טכנולוגית אמיתית אל
מול אתגרי הקיימות .שיתוף הפעולה שלנו עם קפיטל נייצ'ר וחברות הפורטפוליו שלה
צפוי לתרום ערך משמעותי לאיחוד האמירויות ולאזורים גיאוגרפיים קשורים ,ואני
משוכנע שהוא יוביל להצלחה גדולה.״

לדברי ענת צור סגל ,מנכ״ל קפיטל נייצ׳ר :״מדובר בסנונית ראשונה של שיתוף פעולה
אסטרטגי מבטיח ונרחב של קפיטל נייצ'ר באיחוד האמירויות; אנו נלהבים
מההזדמנויות החדשות ששיתוף פעולה זה מביא לקפיטל נייצ'ר ולחברות הפורטפוליו
שלה ,לקידום טכנולוגיות עתירות ידע בתחומי הקיימות והאקלים.״

איחוד האמירויות ,ישראל 6 ,דצמבר  : 0202חברת ההשקעות קפיטל נייצ׳ר הודיעה היום על שיתוף
פעולה אסטרטגי באיחוד האמירויות ובמפרץ הפרסי עם רלאם השקעות ) (Relam Investmentsועם
חברת הייעוץ וולט ).(Vault Management Consultants
במסגרת שיתוף הפעולה ,יפעלו הצדדים לחשוף ולהטמיע את הפתרונות והטכנולוגיות של חברות
הפורטפוליו של קפיטל נייצ׳ר באיחוד האמירויות ובשווקים קשורים .בנוסף ,יקודמו השקעות ישירות
ומהלכי גיוס הון עבור קפיטל נייצ׳ר ,חברות הפורטפוליו שלה ומיזמים חדשים.
עוד הוסיפה ענת צור סגל :״אנו נלהבים מהפוטנציאל של שיתוף פעולה רב-מימדי זה :הטכנולוגיות
שאנו יכולים להביא לאיחוד האמירויות הן בעלות רלוונטיות רבה בהתמודדות עם האתגרים המיידיים
ביותר בתחומי האנרגיה הנקיה ושינויי האקלים ,ואנו מתרגשים מהזדמנויות השוק החשובות
ומהשותפויות ששיתוף פעולה זה יכול ליצור״.
אודות קבוצת וולט-רלאם :וולט יועצים הינה זרוע הייעוץ של קבוצת רלאם .החברה עוסקת בסוגי
ייעוץ שונים ,החל מסקרי היתכנות ,דרך משאבי אנוש ,ייעוץ ניהולי ,ייעוץ בשיווק ובמחקר ,איכות
הסביבה ,זכיינות ,הזדמנויות עסקיות ,שיתופי פעולה אסטרטגיים וייעוץ לחברות סטארט-אפ ,וכלה

בביצוע מחקרים בכל התחומים האלה .החברה מתמקדת במנהיגות ומכינה תוכניות מותאמות
אישית בתחום של פיתוח הון אנושי ופיתוח הדרכה תעסוקתית.

אודות קפיטל נייצ׳ר:
קפיטל נייצ׳ר (תל אביב) ,הינה חברת השקעות המתמקדת בהשקעות בשלבים מוקדמים בחברות
הזנק (סטארט אפ) בעלות טכנולוגיות פורצות דרך להתמודדות עם האתגרים הגלובליים של משבר
האקלים ,עם דגש על אנרגיה נקיה ואנרגיה מתחדשת .תחומי ההשקעה כוללים ייצור ,אגירה
והתייעלות אנרגטית למגוון תעשיות ,לרבות תחבורה ,ערים חכמות ,בנייה ,חימום וקירור ,חקלאות,
מים ,טכנולוגיות מידע ועוד.
תיק ההשקעות של קפיטל נייצ׳ר כולל שמונה חברות הנמצאות בשלבים שונים של התפתחות:
אלקטריאון ) ,(Electreon, TASE: ELWSאוגווינד ( ,)Augwind, TASE: AUGNצ'קרטק (,)Chakratec
טראקנט ( ,)Trucknetבליידריינג'ר ( ,)Bladerangerסולוויו ( ,)Solviewאנרווייב ()Enervibe
ורודסנס ( .)Roadsenseכל החברות ,שגדלו תחת הקרן משלב הסיד ,פיתחו טכנולוגיות חדשניות
המצויות בבעלותן ,ומספקות מוצרים ושירותים במטרה לפתור אתגרי קיימות משמעותיים בשווקים
הגלובליים.
המשרדים הראשיים של קפיטל נייצ׳ר ממוקמים בתל אביב ,ויש לה מתקני ניסוי וחממה טכנולוגית
באילת ומשרד בלונדון.
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