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' מיליון ד60-קרן השקעות אמריקאית מציעה לרכוש את אורקס ב  
 

 

 
 

  את עודד חרמונימ
הציעה לבעלי המניות של חברת אורקס רדיוגרפיה , ד דולר מיליאר5המנהלת הון בהיקף של , TA Associatesקרן ההשקעות האמריקאית 

, אמרו המקורות, את העסקה.  כך טוענים מקורבים לחברה וגורמים בבנקי השקעות- מיליון דולר במזומן 60-ממוחשבת לרכוש את החברה תמורת כ
  .מלווה בנק ההשקעות האמריקאי ברודוויו

   
ל משא ומתן עם זאת חברי דירקטוריון בחברה אישרו כי ההצעה עלתה בישיבה שנערכה הנהלת אורקס מכחישה בשלב זה את דבר קיומו ש

 החודשים האחרונים של משקיעים בחברות ישראליות בתחום המכשור הרפואי לאחר 12-זה יהיה המימוש הרביעי ב, אם תבוצע העסקה. באחרונה
PVT  .  מיליון דולר58-מיליון דולר ואגלוטק ב 155- ב,  מיליון דולר200- של אקס טכנולוגיות ב2003-מכירתן ב

   
, החברה פיתחה מערכות רדיוגרפיה ממוחשבות לשימושים רפואיים.  עובדים במרכז הפיתוח ביקנעם ובמטה בבוסטון60-כיום מעסיקה אורקס כ
אות הבדיקה ניתן לטעון אוטומטית את תוצ. המייצרות צילומי רנטגן בפורמט דיגיטלי שמחליפים את פורמט הפילם הקיים, דנטליים ותעשייתיים

  . למחשב השולחני של הרופא
   

בסבב גיוס ההון האחרון שערכה .  מיליון דולר12-ועד היום השלימה שלושה סבבי גיוס הון בהיקף כולל של כ’ 95-אורקס רדיוגרפיה הוקמה ב
  . מיליון דולר אחרי הכסף15 מיליון דולר לפי שווי של 7גייסה , 2001בדצמבר 

   
 מהמניות הקרנות 25%- מיליון דולר ומחזיקה בכ3שהשקיעה בחברה , ות הגדולה ביותר באורקס היא קטליסט בניהולו של אדי קוקרמןעלת המניב

אם המכירה תבוצע ייהנו מרבית המשקיעים בחברה .  ממניות החברה5%-13%פירסט ישראטק ועטרה של הפניקס מחזיקות כל אחת , מדיקה, דור
  .6-4ממכפילים של 

   
על הפרק הועלתה הצעה .  מיליון דולר3- מיליון דולר והפסדיה הסתכמו ב2.5- נקלעה אורקס למשבר כשהיקף ההכנסות שלה הגיע ל2000-ב

ל ואת קארן שריד "ומינה את הלל בכרך למנכ, הדירקטוריון החליט במקום זאת לבצע תפנית ניהולית ואסטרטגית בחברה. לסגור את החברה
 2003-הכנסותיה השנתיות הן בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בודדים ורווחיה ב, אומרים מקורבים לחברה, כיום. ללמנהלת הפעילות בישרא

  .הסתכמו בכמה מיליוני דולרים
   

Ta Associatesובין היתר היתה בין ,  הפועלת מבוסטון היא אחד מגופי ההשקעה הוותיקים בתחום הרכישות הטכנולוגיות בארצות הברית
 עים העיקריים בחברת התוכנה המשקי

3, Daniel Frish St. Tel-Aviv 64731, Tel: +972 3 6950666, Fax: +972 3 6950222, www.catalyst-fund.com   

BMC . ההשקעות האחרונות שלה ברכישת חברות נעשו בין היתר בחברת הציוד הרפואיLogistics
Health , נרכשה אחת מחברות הפורטפוליו של 2003ביוני .  מיליון דולר72בה השקיעה TA ,על ידי חברת מרקורי אינטרקטיב , קינטנה

  . מיליון דולר225הישראלית תמורת 
   

אורקס
   

  1995: שנת הקמה
  צילומי רנטגן בפורמט דיגיטלי לשימושים רפואיים: עיסוק
  קארן שריד, הלל בכרך: מנהל

   מיליון דולר12: גיוסי הון
   מיליון דולר20-כ: הכנסות
   במרכז הפיתוח ביקנעם ובמטה בבוסטון60-כ: עובדים

ישראטק ועטרה, דור, מדיקה, קטליסט: בעלי מניות


