אוורסט מצטרפת למתמודדים במכרז קרנות
ההשקעה לעסקים קטנים ובינוניים
במכרז של משרד הכלכלה מתמודדות גם ויגה השקעות ,פנינסולה ואייל גבאי
11:49

21.05.2015

מאת :אורה קורן

חברת ההשקעות אוורסט חברה לחזי בסוק המתמחה בהבראת עסקים ,בהתמודדות
במכרז של משרד הכלכלה לניהול קרנות להשקעה בעסקים קטנים ובינוניים .חברת
ההשקעות בניהולם של נני מעוז ואיל זרביב ,מתמחה בהשקעה בחברות קטנות ובינוניות
מזה כעשור .באחרונה הקימה גם בנק השקעות והגדילה את פעילותה בשוק ההון.
אוורסט מצטרפת לויגה השקעות ,הכוללת את תבור כלכלה ופיננסים המנוהלת על ידי
מיכאל תבור ,שבעבר ניהלה את קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינונים של הסוכנות
לעסקים קטנים .עוד כוללת הקבוצה את גיל בארי ,אבנר בן ישעיה ומנהלים נוספים בעלי
ניסיון ניהולי בתחומי ההשקעות ,התעשייה והכספים .מתמודדים נוספים במיכרז כוללים
את חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה המתמודדת עם צבי זיו ,לשעבר מנכ"ל בנק
הפועלים ואורי פז שניהל את בנק ירושלים .שלמה נס עם אייל גבאי ,לשעבר מנהל רשות
החברות הממשלתיות ואלחנן נועם .על פי מקורות בשוק ההון ,גם קבוצת גיזה תתמודד,
אף שהיא מעורבת בקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינונים ,ובית
ההשקעות תמיר פישמן.
המכרז שפורסם בתחילת החודש הינו לבחירת מנהלים לשתי קרנות אשר ינהלו כל אחת,
סכום של  450מיליון שקל ,שיגויס ממשקיעים פרטיים ומוסדיים ומהמדינה .הקרנות
ישקיעו ,או יעניקו אשראי ,או הלוואות מזנין )אשראי עם אופציה להשקעה בחברה במקום
החזר כספי של ההלוואה ,א"ק( בעיקר לחברות בינוניות ,שמתקשות בגיוס אשראי
לצמיחה מהבנקים .הקרנות יתחרו עם קרנות צמיחה שמקימה התאחדות התעשיינים עם
הבנקים בכמיליארד שקלים ,שיעניקו אשראי בתנאים נוחים לחברות תעשיה בינוניות,
שהערבויות להן יהיו ברובן מקרן של התאחדות התעשיינים.
לסוכנות לעסקים קטנים ובינונים גם קרן הלוואות לעסקים אלה ,אולם עסקים רבים
מתלוננים ,כי תנאיה אינם מתאימים להם .ההערכות בשוק הן ,כי הביקוש להלוואות גדול
מההון המצרפי של כל הקרנות.
מאוורסט נמסר כי "לבסוק ניסיון של  30שנות עשייה בחברות בינלאומיות שונות ,בהן
קומברס ו– ,ECIוהוא עתיד לתרום לניהול הקרן .לאוורסט מערכת קשרים ענפה שרקמה
החברה באמצעות פעילות בארה"ב ואירופה החל משנת  ,2003שיוכלו לעזור בפתיחת
דלתות ליצוא".

/

