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אות הוקרה מוענק בזאת לקובי אלטמן  CFOחברת ( ICLלשעבר כימיקלים לישראל) ,חברה גלובלית
המפיקה ומשווקת חומרי גלם ומוצרים מבוססי מינרלים וכימיקלים ,במיוחד ברום ,אשלג ופוספט,
ללקוחות בשווקים חקלאיים ותעשייתיים מרכזיים ברחבי העולם .מניות החברה רשומות בבורסה לניירות
ערך בניו יורק ( )NYSE: ICLובבורסה לניירות ערך בתל אביב.
קובי אלטמן הצטרף ל ICL-בשנת  ,2015לאחר שמילא תפקידי ניהול בכירים במערכי הכספים של אמדוקס וטבע ,ומאז עבד
עם שורה של מנהלים תוך ביסוס מעמדו כחבר דומיננטי ועוגן מרכזי בהנהלת החברה ,בעבודה עם הדירקטוריון ,העובדים,
המשקיעים ומוסדות המדינה .דרכו המקצועית שזורה בהישגים שבכולם ניכרת השפעת ניסיונו ומקצועיותו במקביל לאישיותו
הנעימה ויכולתו להפוך קונפליקט לשיתוף פעולה.
השנים האחרונות היו מאתגרות עבור  .ICLבנוסף לשאלת ההתנהלות הכללית בתקופת מגיפת הקורונה ,נאלצה החברה
להתמודד עם קשיים משמעותיים בתהליך העבודה עם מוסדות המדינה ,תהליך חיוני לפעילותה השוטפת של החברה ,וצורך
שדחיפותו הולכת וגדלה לשינוי מבנה החוב של החברה ,שמשך חייו הולך ומתקצר .במסגרת תפקידו הוביל קובי אלטמן
מהלכים שאפשרו במידה רבה את הצלחת החברה בהתמודדות עם אתגרים אלה.
קובי אלטמן הוביל לשיפור משמעותי ביחסי העבודה והאמון ההדדי עם גורמי הממשל והרגולציה בכלל ,והחשב הכללי
במשרד האוצר ,בפרט .מהלך שתוצאתו יישוב מחלוקת ארוכת שנים בין החברה למוסדות המדינה והסדרת תהליך עבודה
משותף לשנים הבאות .תלותה הגדולה של  ICLבמוסדות במדינה חייבה את השגת שיתוף הפעולה והצלחתו של קובי אלטמן
להטמיע מהלך של עבודה עם גורמי הממשל ולא מולם הייתה המפתח להישג.
לקראת סוף העשור הקודם ,פעלה  ICLבמסגרת חוב קצרה יחסית כאשר מעל לצורך בגיוס חוב חדש מרחפת עננת סיום
מועד הזיכיון בים המלח בשנת  .2030קובי אלטמן הוביל מהלך של ארגון והסדרה ארוכת טווח של מבנה החוב של החברה,
תוך רתימת הדירקטוריון וחברות דירוג האשראי ,כולל גיוס אשראי מוסדי ובנקאי לתקופה שמעבר למועד תום הזיכיון של
החברה בים המלח .בכך תרם תרומה ניכרת ליציבותה הפיננסית של החברה בעשור הקרוב.
במקביל לפעילותו העניפה מול גורמי חוץ ,ממשיך קובי אלטמן בהובלת מערך הכספים של  ICLלהיות חוד החנית של
הקדמה הטכנולוגית תוך הטמעת מערכות ותהליכים פורצי דרך ,כולל הטמעת טכנולוגיות מתקדמות ,שמציבים את מערך
הכספים של החברה בשורה הראשונה של ארגוני הכספים בעולם.
על תרומתו של קובי אלטמן ליציבותה הפיננסית ארוכת השנים של  ,ICLעל תרומתו לשיפור האמון ,הסדרת יחסי
העבודה ופתרון מחלוקות ארוכות שנים עם גורמי ממשל ומוסדות המדינה ועל הובלת מערך הכספים
לשורה הראשונה של הקדמה הטכנולוגית

על כל אלה מוענק לקובי אלטמן אות הוקרה של הפורום לשנת .2020
בשם ועדת השופטים,

נגה קינן
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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

