
  

  

ובמפרץ יות אמירוחוד היאב Vaultלבין קפיטל נייצ׳ר בין שיתוף פעולה אסטרטגי 

 הפרסי  

 

ה וגישה לטכנולוגיות חשיפמתן  אישיתוף הפעולה המטרת 

האמירויות באיחוד ישראליות בתחומים של אנרגיה נקיה ואקלים 

 בשווקים קשוריםו

 

אני נרגש מההיכרות עם ״ :Relam Investmentמנכ״ל ומייסד  סולטן אל רשידלדברי 

צוות קפיטל נייצ'ר וחברות הפורטפוליו שלה, המביאות חדשנות טכנולוגית אמיתית אל 

שלה הפורטפוליו מול אתגרי הקיימות. שיתוף הפעולה שלנו עם קפיטל נייצ'ר וחברות 

צפוי לתרום ערך משמעותי לאיחוד האמירויות ולאזורים גיאוגרפיים קשורים, ואני 

 ״הצלחה גדולה.יוביל לשהוא משוכנע 

 

מדובר בסנונית ראשונה של שיתוף פעולה ״ :ר׳קפיטל נייצמנכ״ל  ,סגלצור ענת לדברי 

; אנו נלהבים האמירויות באיחודשל קפיטל נייצ'ר מבטיח ונרחב אסטרטגי 

ליו ורטפופהחברות ולר 'קפיטל נייצששיתוף פעולה זה מביא ל ותהחדש נויותהזדמהמ

 ״.האקליםמי הקיימות ולוגיות עתירות ידע בתחווטכנ, לקידום שלה

 

על שיתוף הודיעה היום קפיטל נייצ׳ר ההשקעות  חברת : 0202 דצמבר  6ישראל, איחוד האמירויות, 

עם ו (Relam Investments) רלאם השקעותחוד האמירויות ובמפרץ הפרסי עם יפעולה אסטרטגי בא

 . (Vault Management Consultants) וולט חברת הייעוץ

של חברות  והטכנולוגיות הפתרונותאת לחשוף ולהטמיע , יפעלו הצדדים רת שיתוף הפעולהגבמס

ישירות  ותהשקע , יקודמובנוסף. ובשווקים קשורים יותושל קפיטל נייצ׳ר באיחוד האמירפורטפוליו ה

  .מיזמים חדשיםו שלה , חברות הפורטפוליוקפיטל נייצ׳רעבור יוס הון מהלכי גו

מימדי זה: הטכנולוגיות -אנו נלהבים מהפוטנציאל של שיתוף פעולה רב״ :סגלצור עוד הוסיפה ענת 

ות רבה בהתמודדות עם האתגרים המיידיים שאנו יכולים להביא לאיחוד האמירויות הן בעלות רלוונטי

השוק החשובות נקיה ושינויי האקלים, ואנו מתרגשים מהזדמנויות האנרגיה תחומי הביותר ב

 .״ומהשותפויות ששיתוף פעולה זה יכול ליצור

. החברה עוסקת בסוגי רלאם הינה זרוע הייעוץ של קבוצת: וולט יועצים רלאם-וולט אודות קבוצת

מחקר, איכות בהחל מסקרי היתכנות, דרך משאבי אנוש, ייעוץ ניהולי, ייעוץ בשיווק וייעוץ שונים, 

אפ, וכלה -טארטהזדמנויות עסקיות, שיתופי פעולה אסטרטגיים וייעוץ לחברות סינות, הסביבה, זכי



  

מכינה תוכניות מותאמות בביצוע מחקרים בכל התחומים האלה. החברה מתמקדת במנהיגות ו

 יתוח הון אנושי ופיתוח הדרכה תעסוקתית.אישית בתחום של פ

 

 :קפיטל נייצ׳רודות א

בחברות המתמקדת בהשקעות בשלבים מוקדמים חברת השקעות , הינה )תל אביב( קפיטל נייצ׳ר

בעלות טכנולוגיות פורצות דרך להתמודדות עם האתגרים הגלובליים של  משבר  הזנק )סטארט אפ(

  ייצור,  אגירה. תחומי ההשקעה כוללים מתחדשת נקיה ואנרגיה עם דגש על אנרגיה ,האקלים

, חקלאות, רוריקותחבורה, ערים חכמות, בנייה, חימום  למגוון תעשיות, לרבות יעלות אנרגטיתהתיו

 ועוד.   , טכנולוגיות מידעמים

: התפתחותשל  שוניםם שלביהנמצאות בחברות  שמונה כולל קפיטל נייצ׳רתיק ההשקעות של 

(, Chakratec(, צ'קרטק )Augwind, TASE: AUGN, אוגווינד )(Electreon, TASE: ELWS)אלקטריאון 

( Enervibe(, אנרווייב )Solview(, סולוויו )Bladeranger(, בליידריינג'ר )Trucknetטראקנט )

 חדשניות טכנולוגיות פיתחו תחת הקרן משלב הסיד, . כל החברות, שגדלו (Roadsenseורודסנס )

משמעותיים בשווקים  קיימות לפתור אתגרי במטרהמוצרים ושירותים ומספקות , המצויות בבעלותן

 הגלובליים.

בתל אביב, ויש לה מתקני ניסוי וחממה טכנולוגית  מיםממוק קפיטל נייצ׳ר המשרדים הראשיים של

 באילת ומשרד בלונדון.
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