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משקיעים וסטארטאפים נלחמים במגפה – בית ההשקעות קוקירמן יקיים כנס השקעות
גלובלי מקוון

קוקירמן מדעי החיים ו-GoforIsrael מצטרפים למאבק הגלובלי בנגיף הקורונה. בית ההשקעות הגלובלי המנוהל מתל-אביב יקיים את "כנס חדשנות
COVID-19 ", אירוע השקעות מקוון גלובלי למאבק במגפה ב-7-6 באפריל 2020.

בכנס יוצגו בפני משקיעים טכנולוגיות חדשניות של סטארטאפים מישראל ומהעולם אשר יכולות  לסייע במאבק בנגיף הקורונה כעת, כמו גם במוטציות הדור הבא
האפשריות, ובמניעת נזקים עתידיים של הנגיף. זאת, במטרה להאיץ חדשנות והגעה לשוק של פריצות דרך טכנולוגיות ולמנוע התפרצויות עתידיות של המגפה.

בין המשתתפים סטארטאפים מובילים בתחומים של חיסונים, ציוד רפואי, ביוטכנולוגיה, פארמה, אבחון, רובוטיקה ובריאות דיגיטלית. ארגונים התומכים ביוזמה הם
Accelmed Ventures ,קרן הון סיכון ישראלית מובילה למדעי החיים – aMoon ,חברת השקעות גלובלית וקרן הון סיכון המתמחה בתחום הבריאות – Orbimed

– קבוצה גלובלית של קרנות המשקיעות בתחום של טכנולוגיות בריאות, רשות החדשנות, ועוד.

במסגרת היוזמה, המארגנים מובילים קמפיין תרומות למען קרן החירום של הטכניון למלחמה בהתפשטות נגיף הקורונה.

"סטארטאפים בתחום מדעי החיים תמיד תרמו לאנושות בפיתוחים חדשניים, אבל מעולם לא היו חיוניים כמו בעת הזו", אמר ד"ר לורן שופ,
מנהל שותף בקוקירמן מדעי החיים.  "משבר הקורונה הוא זרז לקפיצה טכנולוגית בתעשיית הבריאות, שזקוקה לפתרונות גמישים וחדשניים
במגוון תחומים רפואיים. אנו מקוים שבעזרת רשת הגלובלית שלנו, המונה משקיעים ושותפים אסטרטגיים, נצליח להאיץ פתרונות חדשניים

של סטארטאפים פורצי דרך."

ביום הראשון של הכנס הווירטואלי (6 באפריל) ישתתפו דוברים ידועים בתחומם, פאנל שאלות ותשובות וגם חברות חדשניות שיציגו טכנולוגיות. היום השני (7
באפריל) יוקדש לפגישות 1:1 (מקוונות) בין הסטארטאפים לבין משקיעים ושותפים אסטרטגיים.

בין הדוברים
פרופ' דרור מבורך, מנהל מחלקה בבית החולים הדסה עין כרם והמייסד והמדען הראשי של Enlivex, פרופ' פרדריק תאנגי, מנהל תחום וירולוגיה במכון הלאומי
למחקר מדעי ((CNRS וראש מעבדת חדשנות לחיסונים, מכון פסטר (צרפת) , פרופ' יי נינג Yi Ning, סגן נשיא ומדען ראשי בקבוצת שירותי הבדיקות הרפואיות
הסינית Meinian OneHealth Group, ומנכ"ל מכון המחקר לבריאות הציבור באוניברסיטת Peking (בייג'ינג), ד"ר עמי אפלבום, יו"ר רשות החדשנות, ד"ר אייל

צימליכמן סמנכ"ל רפואה וחדשנות במרכז הרפואי שיבא תל השומר.

בין היזמים המציגים
פרופ' פיליפ חלפון, ראש מחלקת רפואה פנימית בבי"ח- Hopital Européen במרסיי, צרפת, ונשיא Genoscience Pharma, ד"ר שואפנג יו, מנכ"ל ויו"ר
CanSino Biologics, שי נוביק, יו"ר Enlivex, דני לוסטיגר, מנכ"ל MedCu, לוסיאן וויליאמוז, מנכ"ל Preci Health, קליף אנסל, מנכ"ל Respinova, יצחק
ליטמן, מנכ"ל Neteera, ד"ר צ'אק קאריניאן, מנכ"ל Sonivie ואחרים. (מצ"ב אג'נדה). את הפאנלים בכנס ינחו ד"ר לורן שופ, שותף מנהל, ושי זימן, שותף

בקוקירמן מדעי החיים.
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