הרוסים באים Venture Angels :תשקיע
בסטארט-אפים ישראלים
אנשי הקרן נפגשו בשבוע שעבר עם  30חברות ישראליות וימשיכו במגעים עם
חמש מהן
ענבל אורפז 18:12 29.10.2012
בשבוע שעבר ביקרה בישראל משלחת בכירים מהקרן הרוסית ונצ'ר אנג'לס )Venture
 (Angelsונפגשה עם כ 30-סטארט-אפים ישראלים ,מתוכם היא מעוניינת להמשיך במגעים
לקראת השקעה ב 3-5-חברות .הקבוצה בוחנת השקעות בחברות בשלבים מוקדמים )סיד
וארלי סטייג'( בתחומי המובייל ,אינטרנט ,קלינטק ואבטחה .החברות עמן מעוניינת קבוצת
האנג'לים להמשיך להפגש הן  WikiBrains, Sketch Heroes, Sharedise, Bitesו-
 .Auguryהקרן מתכוונת להשקיע  100אלף דולר ועד חצי מיליון דולר בכל חברה.
"אנחנו משקיעים בסטארט-אפים וצוותים של יזמים עם רעיונות מצויינים וצורך בהון כדי
להפוך אותם למציאות" ,הסביר את מדיניות הקרן ראש משלחת המשקיעים ד"ר ויטאלי
פולקין ,המשמש כמייסד ומנהל משותף בקרן ההשקעות" .אנחנו מתמקדים בסטארט-אפים
עם פוטנציאל גדול להגיע לשוק הגלובאלי ומציעים להם כסף "חכם" וטווח רחב של קשרים
בתעשייה" ,הוסיף פולקין ,יזם ומשקיע שמעורב בחברות  ,Displairסטארט-אפ בתחום
מסכי המגע ,ו ,Texdrive-חממה טכנולוגית הממוקמת במוסקבה .לדבריו הקרן מתמקדת
בהשקעות בתחומי המסחר המקוון ,רשתות חברתיות ,פלטפורמות תוכן ,SaaS ,שירותים
מבוססי מיקום ,ענן ,שירותי מדיית וידאו ואודיו ,בריאות ומדע ,גיימינג ופרסום מקוון.
"ישראל ידועה בסיפורי ההצלחה של הסטארט-אפים שלה .היזמים הישראלים מאוד
אינטליגנטיים ובעלי חינוך טכנולוגי איכותי שנותן להם יתרון תחרותי" ציין פולקין .לדבריו,
הקרן תפתח את רשת הקשרים שלה ברחבי העולם כדי לסייע ליזמים להרחיב את החברות
ולגייס הון בסבבי גיוס מתקדמים .כמו כן ,תסייע הקרן לחברות בכניסה לשוק הרוסי" .רוסיה
היא שוק גדול מאוד ועדיין מאוד מבטיח .אנחנו חושבים שזו הזדמנות טובה לכל חברה
בעולם  -יציאה לשוק הרוסי תהיה טובה לכל חברה וזו תהיה התרומה שלנו להצלחת
הסטארט-אפים" ,הוא הוסיף.
פרט לפולקין השתתף בסיור גם גרגורי שיפרין ,מייסד ומנהל משותף בקרן ,סרגיי
קולטוביץ' ,ראש ארגון הבוגרים של בית הספר לניהול במוסקבה-סקולקובו ואלנה
זוראבלבה מנהלת בכירה לפיתוח עסקי בתוכנית המנהלים בבית הספר.
חברות נוספות איתן נפגשו אנשי הקרן הן Yadda Yadda, RidesApp, Sketch
Heroes, Imonomy, LithiBlock, NavIn, QuizRevolution, Tucoola, inPact,
 ,Shoes & Ships, VideoStir, Augury, Vubooo, ScreeMO, WikiBrainsו-
.Dezquare
ביקור הקרן בישראל הוא פרי שיתוף פעולה של עורכי הדין יורי קרייסברג ונמרוד ורומן
ממשרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות' ,הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב ומשקיעים
מרוסיה ,בוגרי אוניברסיטת סקולקובו במוסקווה .הקשר בין ורומן לאנשי הקרן נוצר
במסגרת שבוע בינלאומי של חילופי סטודנטים בתוכנית ה Executive MBA-בפקולטה
לניהול באוניברסיטת תל-אביב בו השתתפו סטודנטים מאוניברסיטת סקולקובו.

