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אחרי האקזיט באקסלנס // בירם ודויטש
מקימים קרן גידור ב-100 מיליון שקל

השניים צפויים להזרים הון התחלתי של 100 מיליון שקל מכיסם הפרטי ■ מי
שצפוי לנהל את הקרן החדשה הוא אמיר אפרתי, מקורב של השניים ומי

שמנהל כיום את קרן הגידור דראגון של מגדל שוקי הון

אחרי אקזיט ענק ומתמשך של 700 מיליון שקל על בית ההשקעות שהקימו, אקסלנס,
מתפנים רוני בירם וגיל דויטש לתחום המועדף על מנהלי ההשקות בדימוס - קרנות

הגידור.  ל-TheMarker נודע כי השניים החלו לאחרונה בהליכי הקמה של קרן גידור
ישראלית שתשקיע בעיקר באג"ח קונצרני בישראל.

השניים צפויים להזרים הון התחלתי של 100 מיליון שקל מכיסם הפרטי. מי שצפוי לנהל
את הקרן החדשה הוא ככל הנראה אמיר אפרתי, מקורב של השניים ומי שמנהל כיום את

קרן הגידור דראגון של מגדל שוקי הון. בירם ודויטש הם לא הראשונים שעושים את
המעבר מבית השקעות לקרן גידור. יואב קפלן ועודד גל, שני המנהלים הוותיקים של בית

ההשקעות אי.בי.אי, הודיעו באוגוסט האחרון על כוונתם להקים קרן גידור מייד לאחר
שהתפטרו מתפקידי הניהול באי.בי.אי. 

תחום קרנות הגידור בישראל נמצא בתנופה. נכון להיום, פועלות כ-60 קרנות בשוק
הישראלי, אם כי רק 40% מהן רשומות בישראל - 27% רשומות באיי קיימן, 18%
בארה"ב וכ-15% באיי הבתולה הבריטיים. קרנות הגידור הישראליות מנהלות כ-2
מיליארד דולר (כ-8 מיליארד שקל) ומועסקים בהן כ-300 עובדים. קרנות הנאמנות

המקומיות, לשם השוואה, מנהלות כ-154 מיליארד שקל ומעסיקות כמה אלפי עובדים.
בירם (52) ודויטש (47) הנפיקו את אקסלנס בבורסה ממש עם תחילת המשבר בשוק

ההון ב-94', לפי שווי של 40 מיליון שקל. כיום נסחרת החברה, הנמצאת בשליטת הפניקס
של יצחק תשובה, לפי שווי של 740 מיליון שקל. ההצלחה של דויטש ובירם מיוחסת

במידה רבה לחדשנות שלהם. הם היו בין הראשונים בישראל שנכנסו למסחר באופציות
המעו"ף, כאשר תחום האופציות בישראל עוד היה בחיתוליו. 

עיקר העיסוק הנוכחי של בירם ודויטש הוא חברת סאנפלאואר שהקימו, הפועלת בתחום
האנרגיה הירוקה. לחברה שלושה מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית

בספרד, בשותפות (50%) עם חברה גרמנית. כמו כן, היא פועלת באיטליה בה יש לה 22
מתקנים סולאריים פעילים המייצרים 25 מגה-וואט, באמצעות חברת בת המוחזקת

ב-90%. בירם ודויטש בחרו שלא להגיב לידיעה.

 


