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…הדפס כתבה עוד מיזוג ישראלי בתחו

סגור חלון

עוד מיזוג ישראלי בתחום הביומד :אפליסוניקס רוכשת את קיורלייט ב-
 800אלף דולר
קיורלייט ,שפיתחה ומשווקת טיפול באקנה ומחלות עור נוספות באמצעות אור נראה ,עברה הרבה ידיים
בשנים האחרונות
גלי וינרב 26/8/2008

בפעם השני השבוע אנו מדווחים על עסקה שבה חברת סטארט-אפ ישראלית עם טכנולוגיה מבטיחה אך עדיין ללא מכירות ,רוכשת
חברה ותיקה ומתקדמת ממנה בשוק ,ישראלית גם היא .הפעם מדובר בחברת אפליסוניקס הבורסאית ,בשליטת מעיין ונצ'רס
הבורסאית גם היא ,שתרכוש את  ,CureLightכיום בבעלות מדטכניקה .בשלב הראשון תשלם אפליסוניקס  380אלף דולר במזומן
ותפרע את חובה של החברה מול מדטכניקה ב 1.5-אלף שקל .בנוסף ,תיקח את התחייבויות החברה כלפי כונס נכסים בהיקף של עד
 1.65מיליון דולר.
קיורלייט ,שפיתחה ומשווקת טיפול באקנה ומחלות עור נוספות באמצעות אור נראה ,עברה הרבה ידיים בשנים האחרונות .החברה
הוקמה ב 1999-וגייסה כמעט  10מיליון דולר ,בהובלת חברת האסתטיקה הישראלית  Lumenisשגם הייתה אמורה להפיץ את
מוצריה בעולם ובהשתתפות קרנות של אנדמונד דה רוטשילד וקרנות בינלאומיות נוספות .החברה קיבלה אישור  FDAב2004-
ונחשבה במשך תקופה מסויימת להצלחה גדולה.
מדטכניקה ,חברה לשיווק ציוד רפואי ,רכשה את החברה ב 2007-מכונס נכסים בכוונה להרחיב את השיווק המוצרים לפלח
הקוסמטיקאים ,ולא רק לקליניקות רפואיות .לחברה היום במחצית הראשונה של  2008מכירות של  3מיליון שקל.
אפליסוניקס מעוניינת בעיר במערך ההפצה של קיורלייט ,למוצריה שלה שצפויים לצאת לשוק ב .2009-אפליסוניקס מפתחת מוצרים
להסרת שיער באמצעות אולטרהסאונד וכבר קיבלה אישור לשיווקם באירופה אשר מאפשר לשווקם גם בישראל .החברה חולמת על
מוצר לשוק הביתי ,אך בינתיים נכנסת לשוק עם מוצר שיופעל על ידי אנשי מקצוע .השאלה הגדולה תהיה האם החברה תצליח להוכיח
כי המוצר עובד טוב יותר ,על קהלי יעד רחבים יותר )בעלי עור כהה ושיער בהיר( ובתופעות לוואי וכאב מעטים לעומת המתחרים.
אפליסוניקס מתכוונת להמשיך ולשווק את המוצרים של קיורלייט ואף מתכננת להשקיע בפיתוח מחודש שלהם כדי לייצרם בעלויות
נמוכות יותר .כאמור ,החברה מוכרת אך ככל הנראה הרווחיות אינה גבוהה  -אחרת לא הייתה מגיעה לכונס ונמכרת.
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