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ליו לי .צילום יח"צIMMAGINAION ,
אימג'יניישן טכנולוג'יז הודיעה על מנהל כללי חדש ,ליאו לי ,כשהחברה מתמקדת בהגדלת השוק שלה
בסין.

לי היה בעבר הנשיא והמנכ"ל של  Communications Spreadtrumויו"ר  RDAלפני שהתמנה לתפקיד
נשיא משותף ב ,Unigroup Tsinghua-ממנו התפטר בשבוע שעבר .בהיותו דמות ידועה ומוערכת בתעשיית
השבבים ,הוא גם היו"ר של ברית השבבים הגלובלית.

בתשע שנות כהונתו ב ,Spreadtrum-לי הוביל התמקדות בחדשנות ,בקרת איכות וניהול קשרי לקוחות -
שעזרה להגדיל את ההכנסות מ 100-מיליאון דולר ל 2-מיליארד דולר ואת שווי השוק של החברה מ35-
מיליאון דולר ל 7.5-מיליארד דולר.

דובר של אימג'יניישן אמר ל Times EE-שבסביבות  25עד  30אחוז מלקוחות הרישוי שהחברה זכתה
לאחרונה היו מסין ,אבל רובם לא הגיעו לייצור המוני.

הלקוחה בטאיוואן" .הדובר אמר ",סיניים לקוחות הרבה עכשיו לנו יש אבל ,גדולה לקוחה היא "Spreadtrum
העיקרית היא מדיה-טק .היישומים באזור כוללים מובייל ,טבלטים ,טלוויזיות ,רחפנים וקישוריות ונתנו רישיונות
לכל משפחות ה IP-שם :מעבדים גרפיים ,ראייה ובינה מלאכותית וקישוריות .יש כמובן ביקוש רב לגרפיקה
למובייל ,מוצרים לצרכנים ורכב ,אבל אנחנו רואים גם עניין רב בראייה ובינה מלאכותית ,שנתנו רישיונות
להן".

ללי יש ניסיון נרחב של יותר משלושים שנות עבודה בארה"ב ובסין ,שני שווקים גדולים של אימג'יניישן ,כך
שהמינוי שלו תומך באסטרטגיה של החברה להתרחב לתוך סין.

"עם הניסיון הנרחב שלו בתעשיית השבבים הגלובלית והסינית ,ליאו יוביל את אימג'יניישן בשלב הבא של
מסעה כספקית עצמאית עולמית מובילה של  ,"IPאמר ריי בינגהם ,שותף מייסד בCapital Bridge Canyon-
,החברה של והקישוריות הגרפיקה ללקוחות מנהיגות יביא הוא" .יניישן'אימג של הפעיל ר"והיו Partners Inc.
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צמיחה מתמשכת ואת החזון החדש שלנו בטכנולוגיות בינה מלאכותית".

"לליאו לי יש עבר של ניהול עסקי שבבים מצליחים" ,אמר ליינלי גוונאפ ,המנהל של קבוצת ליינלי והעורך
של .Report Microprocessor

לי ,שיעבור לבריטניה בשביל התפקיד החדש ,מחליף את אנדרו הית ,שניהל את אימג'יניישן מאז פברואר
 .2016החברה זוקפת לזכותו של הית את החזרתה לרווחיות ולאחר מכן את ארגון המכירה של החברה
לBridge Canyon.-

חברת של ההצעה את חסם טראמפ דונלד ב"ארה שנשיא אחרי יניישן'אימג את רכשה Canyon Bridge
ההשקעות לקניית  Semiconductor Latticeתמורת  1.3מיליארד דולר בשנה שעברה ,בעקבות המלצה
של ועדת ההשקעות הזרות בארצות הברית .סין עצמה משקיעה באגרסיביות בתעשיית השבבים ,ממשלת
סין מתכננת קרן חדשה של  31.5מיליארד דולר שמטרתה לחדש את המאמצים להתניע את תעשיית
השבבים המקומית שלה ולקזז גירעון מסחרי עצום בשבבים מיובאים.
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