"The acquisition of Light Instruments is the first step within a sequence of acquisitions
of high technology companies and innovative companies that the group intends to
acquire in the Israeli market" said Adv. Eric Ben-Mayor CEO of Sino-Lite Ltd.

Adv. Eric Ben Mayor – CEO

Sino-Lite Ltd. Announces Acquisition of
Light Instruments Ltd.

Yokneam, Israel, September 2016, Sino-Lite Ltd., an Israeli corporation, has announced the acquisition
of Light Instruments Ltd, a leading dental laser manufacturer, previously owned by Syneron Medical
Ltd. Owning 100% of Light Instruments unique technology, Sino-Lite Ltd. has gained access into the
prosperous global dental laser market.
Light Instruments Ltd., the world's leading provider of next generation dental laser technology for hard and soft
tissue treatments is famed for its flagship LiteTouch™ product. Developed by Light Instruments, LiteTouch™ - the
Laser-in-Handpiece technology, is the world’s most versatile non-fibre, Er: YAG dental laser device.
"The acquisition of Light Instruments is the first step within a sequence of acquisitions of high technology companies
and innovative companies that the group intends to acquire in the Israeli market" said Adv. Eric Ben Mayor - CEO
of Sino-Lite Ltd, serving also as Light Instruments Ltd. CEO
“The new leadership will drive the LiteTouch™ technology brand forward and further develop its valued innovative
contribution to the dentistry world” continued Ben-Mayor and added: “Sino-Lite Ltd. shall increase Light Instruments
workforce and expand the variety of high-end advanced Technology Dental Lasers offered, thus affirming its
position as a worldwide global leader."
Attracted by Light Instruments’ reputation for developing cutting-edge and advanced technology in the dental
field, the acquisition marks the latest large investment by Chinese conglomerates in Israeli technology companies.
Light Instruments Ltd’s development of a small, simple and portable laser for dental procedures is a sharp contrast
from the bulky and complicated equipment common elsewhere. The dental laser market is one of the biggest
potential markets in the coming decade. There is a clear worldwide trend and a willingness from dentists to adopt
painless, fast and more efficient solutions. The once-fledging market is rapidly becoming one of the most exciting
developments in the healthcare industry.
About Sino-Lite Ltd
Sino-Lite Ltd specializes in the acquisitions, development and management of dental and medical companies
worldwide. The company is backed by strong Chinese groups headed by Sino-Ita International Trading Company,
headquartered in Beijing China, is the distributor of the Italian brand NewTom Cone Beam
3D Imaging in China and South East Asia. Sino-Ita is a whole solution provider covering
the business of high end imaging equipment, high value consumable items, and high value
services. Sino-Ita integrates the whole chain from research, sales to service.

For more information, please visit: www.light-inst.com
Media Contact: Claudia Yoel - Marketing Projects Manager,
+972-54-300-3429, claudiay@light-inst.com

חברת Light Instruments Ltd.
נרכשה על ידי Sino-Lite Ltd.
יקנעם ,ישראל 29 .בספטמבר  Light Instruments Ltd. .2016היצרנית הישראלית המובילה
בתחום מכשור לייזר דנטלי ,שהייתה בבעלותה של  ,Syneron Medical Ltdנרכשה על ידי התאגיד
 .Sino-Lite Ltdהרוכש הינו תאגיד ישראלי שבראשו יושב עו"ד אריק בן מיור .התאגיד מתמחה
ברכישה וניהול של חברות רפואיות ודנטליות ברחבי העולם ומגובה על ידי קבוצות סיניות חזקות.

עו"ד אריק בן מיור  -מנכ״ל

 ,Light Instruments Ltdהיא החברה המובילה בעולם בתחום מכשור לייזר דנטלי מסוג  Er:YAGלטיפולים ברקמות
קשות ורכות ,ומוכרת בעולם בזכות מוצר הדגל שפותח על ידה .LiteTouch™ :המוצר ייחודי בזכות טכנולוגיית
ה  Laser-in-Handpiece -והינו מכשיר לייזר דנטלי קטן ,נייד ונוח לשימוש בשונה משאר מכשירי הלייזר הדנטליים המגושמים
והמסובכים המוצעים כיום בשוק.
"הרכישה של חברת  Light Instruments Ltd.היא צעד ראשון בסדרת השקעות של הקבוצה ,בחברות טכנולוגיות-חדשניות
בשוק הישראלי" ,אמר עו"ד אריק בן מיור ,מנכ"ל  Sino-Liteהמכהן גם כמנכ"ל .Light Instruments
הודות למוניטין שצברה חברת  Light Instrumentsכמפתחת ישראלית של טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות בתחום הלייזר
הדנטלי ,רכישה זו מציינת השקעה גדולה נוספת שנעשית לאחרונה על ידי קבוצה סינית בחברות טכנולוגיות ישראליות.
"ההנהגה החדשה תצעיד את המותג ™ LiteTouchקדימה ותמשיך בפיתוח תרומתו הייחודית לעולם רפואת השיניים"
המשיך בן מיור והוסיף "אנו נגדיל את מערך כוח האדם של  Light Instruments Ltd.ונרחיב את מגוון מוצריה ,תוך חיזוק
מעמדה כמובילה עולמית בשוק הרפואי".
שוק הלייזר הדנטלי מסתמן כאחד השווקים בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר בעשור הקרוב .המגמה העולמית ברורה וקיים רצון
בקרב רופאי השיניים לאמץ פתרונות חדשניים ,מהירים ויעילים יותר .שוק הלייזר הדנטלי שעד לא מזמן היה בחיתוליו ,הופך
במהרה לאחד השווקים המתפתחים והמלהיבים ביותר בתעשייה הרפואית.
אודות Sino-Lite Ltd.
התאגיד הישראלי  Sino-Liteמתמחה ברכישה ,פיתוח וניהול של חברות רפואיות ודנטליות ברחבי העולם .התאגיד מגובה
על ידי קבוצות סיניות חזקות ובראשן  Sino-Ita International Trading Companyמבייג'ינג ,המפיצה של המותג האיטלקי
 NewTomבסין ובדרום-מזרח אסיה Sino-Ita .מספקת פתרון כולל בתחומי ציוד הדמיה מתקדם ,מוצרים מתכלים איכותיים
ושירותים מתקדמים Sino-Ita .מובילה את כל התהליך החל ממחקר ,דרך מכירות וכלה בשירות.
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サイノライトがライト・インスツルメンツの買収を発表

ヨクネアム
（イスラエル）、2016年9月15日/PRニュースワイヤー/ --

イスラエルの企業、
サイノライト
（Sino-Lite Ltd.）は、
シネロン・メディカル
（Syneron Medical Ltd.）が所有して
いた歯科レーザーのトップメーカーであるライト・インスツルメンツ
（Light Instruments Ltd.) の買収を発表しまし

た。
ライト・インスツルメンツ独自の技術の100％を所有するようになったサイノライトは、好調な世界の歯科レーザ
ー市場への参入を果たしました。

硬軟組織治療用次世代歯科レーザー技術の世界的トッププロバイダーであるライト・インスツルメンツは、主力製品
のライトタッチ
（LiteTouch）（TM）
で知られています。
ライト・インスツルメンツが開発したレーザー・イン・ハンドピ

ース
（Laser-in-Handpiece）
技術のライトタッチ
（TM）
は、世界で最も多用途でファイバー不使用のEr: YAG歯科レ
ーザー機器です。

ライト・インスツルメンツCEOとサイノライトCEOを兼任するエリック・ベン・メイヤー顧問は、「ライト・インスツル

メンツの買収は、
グループがイスラエル市場で予定している一連のハイテク企業、革新企業買収の第一歩です」
と、述
べました。

そして彼はこう続けました。「新リーダー陣はライトタッチ
（TM）技術のブランドを推進し、歯科の世界への評価の

高い革新的な貢献をより一層果たすことでしょう。
サイノライトはライト・インスツルメンツの従業員を増やし、提供す
る最先端技術の歯科レーザーの種類を拡大して、全世界でのリーダーとしての立場を確立します」

ライト・インスツルメンツが歯科処置用の小型、簡略、
ポータブルなレーザーを開発していることは、今までのような大
きくて複雑な一般的エルビウムレーザーとは著しい対照をなしています。

歯科レーザー市場は今後10年間、
かなり大きな潜在市場になります。世界的に見て歯科医は無痛、迅速、
より効果
的なソリューションを好んで導入する傾向がはっきりしています。

詳細は、http://www.light-inst.comをご覧ください。
メディア問合せ先:
マーケティング・プロジェクト・マネージャー
Claudia Yoel
+972-54-300-3429
claudiay@light-inst.com
情報源：ライト・インスツルメンツ
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Sino-Lite Ltd. 宣布收购 Light Instruments Ltd.

美通社以色列约克尼穆2016年9月15日电
以色列企业Sino-Lite Ltd.宣布从Syneron Medical Ltd. 已收购领先的牙科激光治疗设备生产商Light
Instruments Ltd。Sino-Lite Ltd.目前拥有100%股全的Light Instruments独家技术，成功进入蓬勃发展的全球口
腔牙科激光治疗设备市场。
Light Instruments Ltd.是新一代口腔牙科激光技术的全球领先生产商，以其旗舰LiteTouch™产品而闻名，该
激光设备能应用于软硬组织的治疗。Light Instruments研发的LiteTouch™手持激光治疗仪是全球用途最广的
非纤维Er: YAG牙科激光治疗设备。
Sino-Lite Ltd.首席执行官兼Light Instruments Ltd.首席执行官Eric Ben-Mayor（以色列律师协会会员）表
示：“收购Light Instruments是Sino-Lite计划在以色列市场收购一批高科技和创新公司的第一步。”
Ben-Mayor称：“新的领导管理层将推动LiteTouch™技术品牌继续向前发展，进一步为口腔牙科业做出更多
具有价值的创新贡献。Sino-Lite Ltd.将扩大Light Instruments员工团队，并拓展其先进的高端技术牙科激光治
疗产品组合，进一步巩固其作为全球领先供应商的地位。”
Light Instruments在开发高科技尖端牙科技术方面良好的声誉被中方投资者吸引，是中国企业集团近期对以色
列技术公司的一大笔投资。
Light Instruments Ltd开发的用于牙科手术的灵巧简易便携型激光治疗仪与市场上其它体积较大的复杂设备形
成了鲜明对比。
口腔牙科激光治疗设备市场是未来几十年内最具发展潜力的市场之一。牙科口腔医师更加愿意采用无痛、快速
且效率更高的解决方案，这明显已成为全球发展的趋势。这个潜力巨大的行业正在快速发展成为医疗保健行业
最振奋人心的市场。
Sino-Lite Ltd简介
Sino-Lite Ltd专注于在全球范围内的收购、管理和发展牙科以及医疗公司。由美中意国际贸易（北京）有限公
司牵头的强大中国投资集团提供支持。美中意国际贸易总部位于北京，成立初期主要负责意大利品牌NewTom
锥形束CT产品在中国和东南亚地区的市场、销售及售后服务支持。美中意国际贸易逐步发展成为口腔全系列解
决方案供应商，整合了从研发，成产，销售到服务的整条产业链。业务覆盖高端成像设备，高价值产品，高端
技术服务及培训。

详情请访问：http://www.light-inst.com
媒体联系人：
Claudia Yoel
市场营销项目经理
电话：+972-54-300-3429
电邮：claudiay@light-inst.com
消息来源 Light Instruments Ltd.

