
 

    

 

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

 מיזוגים ורכישות ומה שביניהם 
 ,  16:30-19:30בין השעות  אחר הצהרים, 2020 ביולי 28' גהמפגש יתקיים ביום 

 ת"א, באודיטוריום.  1ברחוב מונטפיורי 
 בשל מגבלת מקום. מצריך הרשמה מוקדמת, אך המפגש ללא עלות ולחברים בלבד

 

הימנעות הבנקים מחשיפות מיותרות מחד, ועלויות המימון הבנקאי מאידך, יצרו מציאות של השקעות בחברות פרטיות לרבות: 
הינה פרטית  בחברההשקעה חברות היי טק, חברות לו טק ועוד שלל סוגי חברות פרטיות הזקוקות למימון פעילותם. החלטה ל

בכוחה להתגלות כהחלטה שגויה ולגרום עגמת נפש  ,אולם מאידךכלכלית ופיננסית  רווח והתפתחות  החלטה שיכולה לפתוח אפיקי
הכלכלה החדשה והעולם העסקי והתחרותי של ימינו, הביא לפריחתו  עוד במפגש נדבר על  .והפסדים כלכליים כבדים למשך זמן רב

צמיחה מרכזי של ארגונים עסקיים. חברות מחפשות את של ענף המיזוגים והרכישות, ואלה  הפכו בשנים האחרונות למנוע 
המציאות העסקית הדינמית מחד, והרגולציה  יתרון יחסי בענף בו הן פועלות.  האסטרטגיות האפקטיביות ביותר כדי לייצר ולשמר

פשוטה. על מנת הענפה החלה כיום כמעט על כל תחומי העסקים מאידך, יצרו עבור כל מי שפעיל כיום בתחום העסקי, מציאות לא 
להקטין סיכונים ולצמצם חשיפות, נדרשים כיום מנהלים, יזמים ורואי החשבון המייעצים להם,  לידע נרחב יותר מבעבר בתחומים 

 . על זאת ועוד במפגשאלו. 
 סגנית יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,דגנית שוקרוןמנחה: רו"ח 

 התכנסות וכיבוד  16:30

16:50-17:00   
 מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,אלינה פרנקל רונןרו"ח   דברי פתיחה:

 בהשקעות ובמיזוגים ורכישותהיבטי מיסוי    17:00-17:40
 נשיאת לשכת רואי חשבון, איריס שטרקרו"ח  הדוברת:

 

17:40-18:40 
 A&Mעסקת השקעה בחברה פרטית ולפני ביצוע עסקת  השיקולים שראוי לשקול  לפני ביצוע ✓
 A&Mמה נכון לבדוק לפני ביצוע עסקת השקעה בחברה פרטית ולפני ביצוע עסקת  ✓
  כיצד מתבצעת העסקה  ✓

  משה כאהן, עורכי דין   משה כאהןעו"ד  הדובר:
 

18:40-19:10 
      עים?משקילפופולרית כל כך בקרב אופציית ההשקעה בחברות פרטיות מה הופך את  ✓
    ?חברות מה הופך את אסטרטגיית המיזוגים והרכישות לפופולרית כל כך בקרב מנהלי   ✓
להשקעה? מהם המאפיינים שנחפש בחברה פרטית בכדי שתוגדר כחברת מטרה פרטיות איך מאתרים חברות   ✓

     לצורך מיזוג או רכישה?
מה  , כיצד הם יוצגו לצד השניM&Aעסקת הצדדים למהם השיקולים השונים של הצצה אל מאחורי הקלעים:  ✓

 . )כולל דוגמאות מעסקאות בפועל(השפעתם על מימוש העסקה והצלחתהתהיה 
 למיזוגים ורכישות יועץ    - PERISCOPE LTD, מיקי קשפיצקי מר הדובר:

19:10-19:20   
 פים וחשביםמ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כס, אלינה פרנקל רונןמגיבה: רו"ח  
19:10-19:30   

 דיון שאלות ותשובות 

חשבים, מבקרים פנימיים ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו  , מנהלי כספים,CFOהמפגש מיועד למנכ"לים, 
 בנושא. 

 רישום ישיר באתר לשכת רואי חשבון : 

)יש להכנס   לגלול מטה כל אירועי המועדון  הפיננסי  המועדון   כניסה לאתר לשכת רואי חשבון לדף הבית         מועדונים והטבות  

   icpas.org-bracha@fcעם מספר ת.ז. בטרם נרשמים לארוע או באמצעות ברכה יאסי : 

 
 בברכת חברים, 

    
                  

 
 
 
 

  

 
 

 

 MBAרונן, רו"ח, -אלינה פרנקל
 ום ומשנה לנשיאהממלאת מק

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים

 

 

mailto:%20bracha@fc-icpas.org
mailto:%20bracha@fc-icpas.org
mailto:%20bracha@fc-icpas.org

