״האוסטרלים מחפשים טבחת n •ainna־ ,saasפינטק.
ס״בו ,ויש ביקוש אדיו להברות פארמה ובירוטאה"

כך עלה מכנס בהשתתפות נציגי הבורסה האוסטרלית
שנערך אצל פירמת עו״הד גרוס  • gkhבאוסטרליה
נסחרות כיום  20חברות ישראליות ,רובן קטנות ובינוניות
מאת שיר■ חביב ו>דהורן

בשלוש השנים האחרונות הייתה
הבורסה האוסטרלית) (ASXיעד
מועדף עבור חברות טכנולוגיה
ישראליות קטנות ובינוניות ,ו־20
מהן נרשמו בה למסהר וגייסו בה
כסף .אלא שבחודשים האחרונים
נראה שהמגמה משתנה מעט ,וכיום
אין אף חברה ישראלית שכבר הגישה

תשקיף וממתינה להנפקה)אם כי
ייתכן שיש חברות שעדיין נערכות
להגשת תשקיף( .ההנפקה הישראלית
האחרונה שבוצעה באוסטרליה הייתה
של חברת הפינטק  - Splititשגייסה
 31מיליון שקל בסוף ינואר ,ומאז
שוויה זינק פי  .8אין ספק שזאת
הייתה הנפקה מוצלחת במיוחד עבור
המשקיעים באוסטרליה ,שבעבר כבר
התאכזבו מחלק מהחברות הישראליות
משתתפי הכנס .ישראל היא השוק הזר השלישי בגודלו בבורסה האוסטרלית ,אחרי ארה״ב ונין ז״לנד

שהונפקו שם .כעת נראה שהפינטק
הישראלי עשוי להפוך לתחום החם
עבור האוסטרלים .בכנס שנערך השבוע
במשרד עוה״ד גרום  ,gki-iאליו הגיעו
נציגי הבורסה האוסטרלית אנדי גריב
וג׳וש קולארד ,מנהלי פיתוח עסקי
ורישום חברות בבורסה ,אמר קולארד
כי האוסטרלים "מחפשים בעיקר חברות
מתחומי ^ ,SaaSפינטק ,סייבר והייטק.
כמו כן יש ביקוש אדיר לחברות פארמה
וביררפואה".
הנציגים האוסטרלים סיפרו בכנס

שהגיעו לישראל במטרה לזהות
ולעודד חברות ישראליות להנפיק
בבורסה האוסטרלית .לדברי קולארד,
״כיום נסחרות  2,200חברות בבורסה
האוסטרלית 350 ,מתוכן זרות ,ו־20
ישראליות  -מה שממצב את ישראל
כשוק הזר השלישי בגודלו בבורסה,
אחרי ארה״ב וניו זילנד .אוסטרליה היא
אחד השווקים האטרקטיביים בעולם,
בעיקר בזכות כספי הפנסיות ששווים
היום כ־ 7טריליון דולר".
ד״ר איל שנהב ,מנהל תחום הייטק

»1ם :יודע

וקרנות סיכון בגרום  ,gkhאמר בכנס
כי "בשנים האחרונות חברות טכנולוגיה
מישראל מתבססות בשוק האוסטרלי,
מקימות בו משרדים ,מגייסות עובדים
מקומיים ,מבצעות רישום למסחר
והופכות לחברות ציבוריות בבורסה של
אוסטרליה .אנחנו סבורים כי יש עוד
הרבה מאוד מקום לפיתוח הפעילות
של חברות ישראליות באוסטרליה -
גם כשוק לגיוס הון וגם כנקודת מוצא
להקים את הבסיס לפעילות ברחבי
אסיודפסיפיק״0.

