אות הוקרה מוענק ל:

דודק
מירב
CFO ORBIT
אות הוקרה מוענק בזאת למירב דודק ,על תפקידה כ CFO-חברת  ,ORBITהעוסקת בתחום מערכות
לתקשורת לווינית ,עקיבה וטלמטריה באוויר ,בים וביבשה ORBIT .הינה חברה ציבורית בינלאומית,
בשליטת קרן פימי.
מירב דודק הצטרפה ל ORBIT-ב .2016-היו אלה שנים בהם ספגה החברה הפסדים בסך של  4-5מיליון דולר בכל שנה
כתוצאה ממשבר עסקי אליו נקלעה ,אשר לווה במצוקה תזרימית .חודשיים לאחר כניסתה לתפקיד ,החברה הודיעה כי אינה
עומדת באמות המידה שהוצבו לה על ידי הבנקים ומחזיקי אגרות החוב ,שהונפקו במהלך  .2014מייד עם כניסתה לתפקיד
פעלה דודק לשינוי מבנה הבעלות של החברה וגיוס הון .ואכן ,כעבור  11חודשים מיום כניסתה לתפקיד ,ולאחר מו"מ מורכב
עם מספר משקיעים ,נחתם הסכם העברת השליטה בחברה לקרן פימי אשר במסגרתו גייסה החברה הון .תהליך זה היווה
נדבך חשוב בהפיכתה של  ORBITלחברה צומחת ורווחית.
בהובלתה של מירב דודק ,יישמה  ORBITצעדי התייעלות מואצים שכללו צמצום הוצאות ,חיזוק הבקרות ,שיפור ניהול ההון
החוזר והתזרים .במהלך תקופה מאתגרת זו לקחה דודק חלק מרכזי בניהול מו"מ עם הלקוחות המרכזיים של החברה והיוותה
נדבך משמעותי בהובלת מדיניות החברה אל מול ספקיה והקפדה על נהלי עבודה תקינים ,בנוסף להובלתה בהצלחה את
קשרי החברה אל מול המשקיעים.
בפברואר  ,2017לאחר לא מעט קשיים ,ובכפוף לנחישות הרבה שהובילה דודק ,חתמה החברה על הסכם פריסת חוב מול
מחזיקי האג"ח והבנקים .אגרות החוב אלו נפרעו במלואן עד שנת .2020
במקביל למהלכים הפיננסיים המתוארים ולצעדי ההתייעלות ,הובילה דודק ,יחד עם יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל ,תוכנית
אסטרטגית מעודכנת לחברה אשר במסגרתה הוחלט על כניסה לשווקים חדשים תוך מיקוד במנופי צמיחה אשר הביאו את
החברה לצמיחה שנתית דו-ספרתית .על אף שבמהלך כהונתה של מירב דודק בחברה הוחלפו ארבעה מנכ"לים היא נותרה
נחושה ומחויבת להמשך יישום התוכנית האסטרטגית של .ORBIT
במהלך שנים אלו הובילה מירב דודק את מחלקות הכספים וה IT-של החברה ,תוך דחיפתן לחדשנות ,התקדמות משמעותית
בתחום הסייבר ,והגדרתם של מדדי ביצוע ,ויעדים כמיתים ,לכל מחלקה בארגון.
על תרומתה של מירב דודק לחברת  ,ORBITלהבראת החברה ולהפיכתה לחברה ריווחית הצומחת במהירות
על תרומתה לגיבוש ומימוש תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח ועל המצוינות בה ניהלה את המערכים הפיננסיים
והתפעוליים שבאחריותה

על כל אלה מוענק למירב דודק אות הוקרה של הפורום לשנת .2020
בשם ועדת השופטים,

נגה קינן
יו"ר

הפורום למנהלי כספים ראשיים ( )CFOבישראל

חברי ועדת השופטים:
אבירם להב סגן נשיא בכיר ו CFO-אדמה ,אתי גודלניק  ,CFO Biosense Websterגלעד ריקלין  CFOאגד,
דניאל ארדרייך  CFOסודהסטרים ,טובי פישביין  CFOקבוצת בזק ,טלי הובר  CFOשופרסל ,יצחק מעיין
 ,CFO Nanox Imagingרונן פייר  ,CFO SolarEdgeשחר פלורנץ סמנכ״ל צמיחה וחדשנות ,שטראוס גרופ

