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בתל אביב ,מגבש קבוצת משקיעים שתתמודד על בנק ההשקעות קוקרמן אינווסטמנטס ,הפועל
קוקרמן אינווסטמנטס ,אדי קוקרמן ,אמר כי "כרגע רכישת גרעין השליטה בבנק לאומי .יו"ר
כולל צרפתים .שר האוצר ,בנימין נתניהו ,נפגש עם כמה המשקיעים הפוטנציאליים הם אירופאים
".בלונדון מהם בביקורו
גדול מהם הם גופים קוקרמן סירב למסור פרטים על המשקיעים הפוטנציאליים ,ואולם נראה כי חלק
בקונסורטיום שירכוש את השליטה ( מוסדיים אירופיים" .אנו מקווים שהממשלה תאשר מבנה בעלות
רק ל 51%-מוסדיים ,אבל קיבלנו בבנק) של  94%מוסדיים ו 15%-פרטיים .כרגע יש אישור
.קוקרמן אינדיקציות טובות שיש נכונות לשינוי" ,אמר
נחשב יד ימינו של אדמונד דה רוטשילד מעל  52שנה ,היה ,אבי משפחת קוקרמן ,רוז’ה קוקרמן
בנק כללי בישראל .כיום מכהן רוז’ה קוקרמן כיו"ר ארגון הגג של מנכ"ל בנק רוטשילד בצרפת ויו"ר
קוקרמן חי בישראל והקים בה משפחה .הוא עומד בראש בית ההשקעות יהודי צרפת ,קריף .אדי
בין אנשי עסקים ישראלים לגופים מובילים באירופה .בנוסף הקים לפני יותר הממוקד בשיתוף פעולה
.ההון סיכון קטליסט  5ולאחר מכן את קטליסט  5שמשקיעות בהיי-טק ישראלי מעשור את קרן
אלה בפאריס ,נפגש אתמול עם ראשי הקהילה היהודית ,ראש הממשלה ,אריאל שרון ,המבקר בימים
שהביקור מסמל את התפנית החיובית הצפויה ביחסים בין שתי בהם רוז’ה קוקרמן .אדי קוקרמן סבור
היחסים העסקיים .לדבריו ,השינוי מקבל חיזוק ממועמדותו של ניקולא המדינות במגוון מישורים ,בהם
צרפת בבחירות שייערכו בעוד יותר משנה .קוקרמן אמר כי סרקוזי נחשב אוהד סרקוזי לנשיאות
.זה לפחות הוא מועמד מוביל שפתח פער ניכר מהנשיא המכהן ,ז’ק שיראק ישראל ,ובשלב
מהמנהיגות הפולטית .שיראק מנסה ליצור שינוי .סרקוזי הגופים המוסדיים בצרפת מושפעים מאוד"
אוהד את ישראל ומינויו האפשרי לנשיא ייצור תפנית אדירה ביחסים הוא מועמד מוביל לנשיאות ,הוא
הוסיף קוקרמן .לדבריו ,סרקוזי הודיע אתמול לרוז’ה קוקרמן כי יגיע לישראל ",בין צרפת לישראל
בכנס שיערוך בית ההשקעות קוקרמן בתחילת  .5222גם ראשי חברת דאסו הצרפתית להשתתף
השתתפותם באירוע לצד חברות אירופיות מובילות נוספות .השינוי ביחסי המדינות הבטיחו את
בהסכמים שחתמו באחרונה חברות ישראליות עם חברות צרפתיות מתחום התעשייה מתבטא גם
.הביטחונית

החלו לגלות עניין ברכישת קופות הגמל וקרנות הפנסיה ,קוקרמן אמר כי גופים מוסדיים בצרפת
כי גם בנקים -TheMarkerועדת בכר שאושרו .בעבר פורסם ב שיוצאו מהבנקים על פי המלצות
מתעניינים ברכישתן .בין החברות הצרפתיות המתעניינות בהשקעה ,פריבה  BNPצרפתיים ,בהם
המנהלת את קופות הפנסיה הממשלתיות של צרפת CDC, .קוקרמן את בשוק ההון הישראלי ציין
הצרפתית אקסה שהתמודדה באוגוסט  5229על קרנות הפנסיה לדבריו ,גם חברת הביטוח
להתעניין בהשקעות בישראל כך גם בנק ההשקעות השני בגודלו הממשלתיות ולא זכתה ,ממשיכה
.שמתעניין בהשקעות בהיקפים גדולים בשוק ההון הישראלי ,באירופה ,לאזאר פרר
יהודי צרפת בישראל בעיקר ברכישת דירות .קוקרמן ציין כי כמחצית עד כה התאפיינו ההשקעות של
אביב ובאילת היו עבור לקוחות מצרפת .עתה ניכרת עליית מדרגה גם מהדירות שנרכשו בתל
לי משקיע אחד ,שנתן לי מנדט לרכוש נדל"ן מניב בישראל ב 512-מיליון בהשקעות הנדל"ן" .יש
דולר" ,אמר

