
                                                             

  :יויקורן טכולוגיותחברת פורטפוליו רביעית ל

ת מדידלייחודית שפיתחה טכולוגיה ליט -בפלודולר  750,000תשקיע 

לתעשייה  הולכה צרתבגזים ווזלים של  איכותיטור זרימה ו

  התהליכית 

  מיליארד דולר בשה 9.3שוק מדי הזרימה על  לעמודצפוי  2022בשת 

בעלי השותף הכללי ביויקורן הם בעלי מיות בחברות מעולם הארגיה וביכולתם לסייע 

  ליט במגזר העסקי-לקידום הטמעת הטכולוגיה של פלו

  

טכולוגיה בעלות יויקורן טכולוגיות (ת"א: יקט), שותפות השקעה בחברות  – 2020, בדצמבר 7, אביב-לת

שפיתחה , חברה פרטית ליט-בפלודולר  750,000 , על פי אבי דרך,תשקיעכי מדווחת  פעילות מחקר ופיתוח

עות לייזר, הולכה (פט, גז, כימיקלים, מים ועוד) באמצבצרת שיטה חדשית למדידת החומרים המוזרמים 

צפוי לעמוד שוק מדי הזרימה על  2022בשת מיליון דולר לפי הכסף.  3.5לפי שווי של  אופטיקה ועיבוד תמוה

  . 1מיליארד דולר 9.3

עסקיים בעולם הארגיה וביכולתם לסייע  םקשריהם בעלי מיות משמעותיים, בעלי השותף הכללי ביויקורן, 

וכן לשיתופי פעולה  םתרים רלווטייליט להטמעת הטכולוגיה שלה בקרב חברות ארגיה בעלות א-בקידום פלו

  מסחריים.

כך שסך הגיוס יעמוד על בתאים דומים דולר וספים  300,000ישקיעו סך של  ליט-בפלוהמשקיעים הקיימים 

ליויקורן ולמשקיעים בסבב אלף דולר ממשקיעים פרטיים.  400,000מהיווסדה גייסה החברה מיליון דולר.  1.05

  על סבב עתידי. 20%בדיסקאוט של מיליון דולר או  7זה יתה אופציה להשקעה עתידית לפי שווי של 

מו"פ יישומי. טוביה סגל, מכ"ל יהול בתהליכי בקרה ו שים-עם יסיון רבליט וסדה על ידי שי יזמים -פלו

התהליכית, ארגיה, בקרה וחברות הזק כיזם ומהל ורומי שות יסיון בתעשייה  35הוא מהדס עם  החברה

  אגלדר, פיזיקאי מומחה לאלקטרואופטיקה ולחישה מרחוק ממכון מחקר ממשלתי. 

אלגוריתמים ייחודיים לעיבוד מתבססת על , מוגת בפטטים, ליט-של פלואופטית -האלקטרוהטכולוגיה 

 יםאו הגז יםוזלפרופיל הזרימה של את ומהירות האת  פולשיובאופן לא ת מבזמן א למדוד תמוה  המאפשרים

ליט -פלו את איכותם על ידי מעקב רציף של פילוג גודל החלקיקים שהם מכילים.הזורמים בציורות ולטר 

  השלימה ביית אב טיפוס ויסוי מוצלח, ומערכות אלפא ראשוות של החברה יותקו בקרוב בתעשייה. 

קומפקטיים,  מכלוליםבאמצעות  הבאספקה של מידע ברמת דיוק מאד גבוה  צטייתמליט -של פלו הטכולוגיה 

 . מאפייים אלה דרשיםובהתקה פשוטה באופן משמעותי ביחס לפתרוות הקיימים בעלי עלות ייצור מוכה
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במדידה מייצגת הפסד כלכלי יכר. כמו כן  0.1%בהם כל טעות של  פט וגזבתעשיות התהליכיות כגון 

דליפות עם רמת רגישות גבוהה, יתרון חשוב בעיקר במערכות הולכה י של זמ-הטכולוגיה מאפשרת איתור בו

  פט, גז וכימיקלים שוים.תוצרי סבוכות של חומרים דליקים, מסוכים או רעילים כמו 

בשוק של מיליארדי דולרים. לקוחות קצה פוטציאלים לפתרוות  High-endות החברה מכוות לתחרות במערכ

החברה הים התעשיות התהליכיות וחברות הולכה (דוגמת אקסון, שברון וכו'), בתי זיקוק, תעשייה פטרוכימית 

  לעקיות הגז והפט.  Siemens, Honeywell, Emersonכדוגמת וספקיות ציוד 

דיווחה לאחרוה על  סייברוואןוש השקעות וספות, סייברוואן ווויפלאש ובובייל. ליויקורן טכולוגיות של

מספר רב של פיילוטים למערכת למיעת היסח דעת בהיגה שפיתחה, לרבות פיילוט במשטרת ישראל וכן דיווחה 

מערכות מקבוצת מיליום, מחברות הלוגיסטיקה המובילות והגדולות  250על הזמה מסחרית ראשוה של 

(בסין וישראל) מתוך מערך הפטטים השלם של בארץ. כמו כן, החברה עדכה כי הוכרו שי פטטים וספים 

, שמפתחת בד מתפרק למגבוים שטפים מחומרים מתכלים שאים כוללים פלסטיק וייפלאשהחברה. 

 Sealולאחרוה קיבלה הכרה  2020לשת  MassChallenge Israelומזהמים, זכתה לאחרוה בתוכית האצה של 

of Excellence  .ים שהשיקה ילבובימטעם האיחוד האירופיים קטהעוסקת בפיתוח מערכות ויישומים לארגו ,

מבוסס ביה ה, פתרון טכולוגי המייצר אמות לקוח באופן אוטומטי עבור עסקים ביויים וקטים, Glueאת 

וועד לעות על חוסר גדול בשירותי ען טכולוגיים עבור  (Machine Learning)ולמידת מכוה  (AI)מלאכותית 

 ם קטים.עסקי

  

 אודות יויקורן

שותפות יויקורן להשקעה בחברות טכולוגיה צעירות הוקמה על ידי יעקל'ה טבוים, ליגד רוטלוי, רון ויסרברג ויגאל 

לדאו. יו"ר השותפות הוא ליגד רוטלוי, בעל יסיון עשיר בתאגידים פרטיים וציבוריים רבים, בייהם רציו, חלל וחברות 

  שות יסיון בתחומי הטכולוגיה, הפיסים והיזמות.  25השותפות הוא עמית גרין אשר מביא עימו  וספות. מכ"ל

ועדת ההשקעות של יויקורן טכולוגיות כוללת את המכ"ל עמית גרין בוסף על יעקל'ה טבוים, המשמש גם כדירקטור 

הפקות ואקזיטים רבים של חברות טכולוגיה. חבר שה בתחום ההשקעות, מיזוגים ורכישות,  35בעל יסיון עסקי של  -

, שעשתה במהלך השים 35וסף בוועדת ההשקעות הוא מוטי גוטמן, מכ"ל חברת מטריקס, הסחרת במדד ת"א 

האחרוות עשרות מיזוגים של חברות טכולוגיה. חבר וסף הוא יוסי בן שלום, בעל יסיון רב שים כמהל בכיר אשר 

חרוות השקעות ואקזיטים בחברות רבות, בייהן טלדור, דאל, סימטרון ופויטר. חבר וסף בוועדה זו הוביל בשים הא

הוא דן ויטראוב, מכ"ל פרוסיד הון סיכון, ששימש בעבר כמכ"ל ההחזקות הריאליות של בק איגוד וכדירקטור במספר 

ההשקעות של השותפות הם בעלי יסיון עשיר והיקף  רב של חברות ציבוריות פרטיות וממשלתיות. צוות הההלה וכן ועדת

השקעות של מיליארדי שקלים, מויטין מוצלח באקזיטים, עסקאות מיזוג ורכישה והפקות. התמחותם היא בתחום 

  הטכולוגי, שוק ההון, השקעות ופיתוח עסקי וקשרים בילאומיים.

קע משבר הקורוה שהאיץ תהליכים טכולוגיים, לרבות התחום הטכולוגי הה כיום מצמיחה מחודשת, בין השאר על ר

צורך גובר בפתרוות לעבודה מהבית והחלפת מוצרים ושירותים מסורתיים בפתרוות טכולוגיים. עקב כך, בחצי השה 

האחרוה גדל משמעותית היקף ההשקעות בחברות טכולוגיה, בעיקר מצד גופים מוסדיים, עובדה המעיקה רוח גבית 



                                                             

. ההשקעות בתחום הטכולוגי מהוות השקעת עוגן גדלה והולכת בתיקי ההשקעות של גופים מוסדיים בארץ לתחום

  ובחו"ל.

להשקעה בשותפות יויקורן יש מספר יתרוות מרכזיים. הראשון הוא שילוב של השקעה במספר חברות ולא בחברה בודדת 

ת את הצורך ואת תהליך איתור ובחירת ההשקעה, כיוון תוך פיזור והקטת סיכוים. כמו כן, ההשקעה בשותפות מייתר

שהיא מתבססת על צוות מומחים קיים ומוסה ביויקורן. למשקיעים פרטיים ומוסדיים אין גישות למספר רב של 

מומחים ברמה זו בתחום הטכולוגיה, ואין הצדקה כלכלית להחזיק צוות כזה ברמת הגוף המוסדי, המתמקד ביהול 

ות. יתרון וסף הוא שהמשקיעים המוסדיים הים מהשקעה  עם פוטציאל עליית ערך משמעותי לאור השקעות סחיר

השקעה בשלבים מוקדמים של החברות. יתרון מרכזי וסף הוא שמדובר בהשקעה סחירה וזילה באמצעות הבורסה, 

  .המביאה לאופטימיזציה את יכולת יהול הסיכוים, גיוון ההשקעות ומימוש אקזיטים

 


