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קושלה מהמר על הקלינטק עם הקרן שלו ואומר בראיון בלעדי ל"גלובס"" :רק ההון סיכון יקדם את
פתרון הבעיות החמורות שבפנינו" "האקזיטים בקלינטק עוד יבואו .גם בהיי-טק הקלאסי נדרשות 7
שנים כדי להגיע למימוש"
בתיה פלדמן
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וינוד קושלה ) (53הצליח למתג את עצמו כאיש ההון סיכון של כל הזמנים .כך
כינה אותו "פורבס" בשנת  ,2000ומאז הוא המשיך לתחזק את התדמית הזו.
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קושלה מתהדר בביוגרפיה שיש בה חומר לתסריט הוליוודי מנצח )ראו
מסגרת( :הוא נולד בניו-דלהי שבהודו למשפחה עם רקע צבאי ,נסע ללימודים
בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות ,וחבר בתחילת שנות ה 80-לאנדי
בכטולהיים להקמת חברת  .Sunבשנות ה 80-הצטרף למה שלימים הפך
לאחת מקרנות ההון סיכון הבולטות בעולם ,קליינר פרקינס .שם יצר לעצמו
רקורד מהחלומות.
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בשנת  ,2008ולראשונה מאז שרשימת ה Midas-של פורבס מתפרסמת ,שמו של קושלה לא דורג בין
 100אנשי ההון סיכון בעלי מגע הזהב .הוא כנראה מקווה לצוץ ברשימה הזו מחדש ,הפעם עם אחד
מהאקזיטים הגדולים הראשונים מתחום הקלינטק.

סקר גולשי גלובס

לסקרים קודמים

מה דעתך על כוונת הנגיד פישר להטיל "גזירות
תחבורה"  -מס ליסינג לפי ק"מ ,מס על מקום חניה
בעבודה ומס גודש?
רעיון מצוין .פחות פקקים ופחות זיהום
רעיון גרוע .פופוליזם זול שיקשה על עשרות אלפי עובדים
ההצעה מצוינת לאיכות הסביבה  -אבל גרועה לפריפריות
ולהיי-טקיסטים
פישר יכול להגיד מה שהוא רוצה  -כלום לא יקרה ממילא

בראיון בלעדי ל"גלובס" לקראת השתתפותו בכנס ה Silicom Ventures-שיתקיים בחודש יוני בסן-
פרנסיסקו בשיתוף "גלובס" ,קושלה מביע אמון ללא פשרות ביכולת של מודל ההון סיכון לסייע לחברות
הקלינטק להציל את העולם" :רק מודל ההון סיכון יוכל לקדם את הרעיונות שיביאו פתרון לבעיות
החמורות שאנו עומדים מולן .הוא מתאים למשימה זו לחלוטין .אין שאלה על כך".
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* יש קולות שמפקפקים .שאומרים שעוד לא ראינו מסה של אקזיטים
בתחום הקלינטק ,ושיש לכך סיבה.
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לצפייה בתוצאות

עוד במדור זה
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הנצפות ביותר

מלכת החומרה ,אינטל ,רוצה שת"פ עם 2,000
יצרני תוכנה ישראליים
08:18 ,28/04/2009

"כשהעסק גדל ,לכולם יש דעה .הון סיכון הוא הדרך היחידה לגשת
לתחום הקלינטק  -קידום של רעיונות מהפכניים שיהפכו לחברות
בעלות עסקים אמיתיים .מודל ההון סיכון הוא הגישה שהמפתח שלה
הוא חדשנות בטכנולוגיה כדי להגיע לשווקים גדולים ,וזה בוודאי נכון
בתחום האנרגיה ,שהוא שוק עצום .רק רעיונות טכנולוגיים פורצי דרך
יוכלו לסייע למצוא פתרונות לבעיות הסביבה".
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"אחרי  20שנה בהיי-טק נאלצתי לצאת לדרך
עצמאית"
07:47 ,28/04/2009

עד לשנת  2001קושלה היה מעורב בהצלחות של הקרן ,אך לא
בגדולות שבהן  -כמו ההשקעות באמזון ,נטסקייפ וגוגל .הוא חתום על
הבאת  11חברות להנפקה מתוך  42חברות שהשקיע בהן .לפי מדד התשואה על ההון שהושקע6 ,
העסקאות המצליחות ביותר שחתם בקליינר פרקינס ,הפכו השקעות בהיקף כולל של  314מיליון דולר ל-
 15מיליארד דולר במזומן ובמניות  -פי  ,40או פי  5מסך הכסף שהושקע בכל  42החברות גם יחד.

14:52 ,27/04/2009

14:52 ,27/04/2009

דעות

אירו/שקל
5.558

ת"א 25
0.19%

4/28/2009

האוצר מגיש הצעה הכוללת תמריצים לקידום
התחרות בשוק הסלולר .האם משרד
התקשורת יאמץ את ההצעה?

+

794.81

ת"א 75
- 0.51%

519.57

נדל"ן 15
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215.29

גלי וינרב
נעשים חולים מזה
18:11 ,27/04/2009
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נאסד"ק
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לכל הדעות

09:53 ,28/04/2009

שותפיו של קושלה בקרן הם דיוויד ויידן וסמיר קאול ובאופן טבעי הם קצת פחות בולטים ממי שהקרן
נושאת את שמו והתחייב בעבר לתרום  100%מרווחיו מקושלה ונצ'רס  -שהוא עצמו כבר מיליארדר.
בימים אלו הצטרף שותף נוסף ,משקיע בעל פרופיל גבוה אף הוא ,פייר למונד ,שהגיע מקרן סקויה .למונד
בן ה 78-היה בעבר ממקימי נשונל

1687.85

1

2

ארז וולברג

גד פרץ
הזדמנות למפעילים סלולריים
חדשים

הקרן שנושאת את שמו של קושלה מציעה סיוע בהון ,ייעוץ אסטרטגי ועזרה בהקמת וגיבוש החברה,
כאשר לצד הקלינטק היא משקיעה גם בתחומים קלאסיים ,כמו אינטרנט ,תקשורת ומוליכים למחצה.
השקעות הקלינטק של הקרן הן בתחומים פורצי דרך ,כמו ביו-פלסטיק ,אנרגיה סולארית וסוללות.
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רן רימון

תקלה באתר האינטרנט של בנק
דיסקונט; בנק דיסקונט בתגובה" :התקלה
טופלה"

קלינטק מכל הסוגים
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צחי הופמן

ניפגש במנגל בצומת גלילות או צומת תל-נוף?
סטארט-אפ ישראלי מפרסם "תחזית פקקים
לאומית" ליום העצמאות הקרוב

קושלה עזב את קליינר פרקינס והקים ב 2004-את קושלה ונצ'רס ,המשקיעה מחצית מהונה בחברות
קלינטק בשלבים ובתחומים שונים ,החל ממיזמים בשלב הרעיון ועד חברות בוגרות .הקרן מנהלת 450
מיליון דולר ,אבל זה המקסימום שמוכן קושלה לפרט בנוגע לכספים של הקרן" .אני לא נוהג להגיב על
העניינים הפיננסיים של הקרן" ,הוא אומר.
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ספיר פרץ

סמסונג מכריזה על הגוגלפון הראשון שלה -
האנדרואיד
14:16 ,27/04/2009
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