אבי דויטשמ CFO ,כימיקלי לישראל מקבל את אות ההוקרה של פורו ה.CFO
מימי לשמאל :אור לידר  CFOדיסקונט השקעות ,אלי אשר  CFOמכתשי אג ,אבי דויטשמ.

נימוקי חבר השופטים:
אות הוקרה מוענק בזאת לאבי דויטשמן על תרומתו החיונית לביצועיה המרשימים ביותר של כימיקלים לישראל
)כי"ל(  -אחת מחברות הדשנים המובילות בעולם עם פעילות עניפה במרבית מדינות העולם.
בשנים האחרונות עברה כי"ל שינוי מהותי באופן התנהלותה ,מחברת אחזקות עם בעלות בחברות ציבוריות ,לחברה
ציבורית אחת המנהלת ומובילה את חטיבות החברה .תהליך שתרם רבות למיצוי סינרגיות מסחריות ותפעוליות והביא לכך שבשנים
אילו צמחו מכירותיה של כיל בלמעלה מ 50%-ובה בעת הוכפל הרווח הנקי פי למעלה מארבע .כתוצאה משיפור ביצועים מרשים
זה עלה שווי השוק של כי"ל לרמה של חמישה מיליארד דולר והחברה הינה הרביעית בשווי שוק בישראל.
כשותף מלא להישגים מרשימים אילו ביצע אגף הכספים בכי"ל ,בניהולו והובלתו של אבי דויטשמן ,פרויקט
איגו"ח חובות לקוחות בהיקף של למעלה מ 200-מיליון דולר ,כמו גם פרויקט מימון בין לאומי חדשני ) (Club Dealבסך למעלה
ממאתים וחמישים מיליון דולר עם שמונה עשר בנקים מובילים בעולם .במקביל הטמיע האגף בראשותו של אבי דויטשמן
מערכת שליטה ובקרה פיננסית חדשנית שתרמה ותתרום רבות לניהולה התקין של כי"ל ולשיפור ביצועיה.
אבי דויטשמן מנהל את מערך ניהול הסיכונים הכולל הגנות מטבעיות מגוונות ,ומערך ביטוחים חובק עולם
בתעשיה כבדה ועתירת סיכונים ,תפקיד מורכב ואחראי המצריך מצריך מקצוענות ברמה בין-לאומית.
דויטשמן ,רואה חשבון בהשכלתו ,החל את דרכו בקסלמן את קסלמן ובשנת  '94עבר לכימיקלים לישראל .לאחר
שורה של תפקידים בחשבות ובמערך הכספים של החברה ,קיבל ,בשנת  ,'99את תפקיד ה .CFO-אבי דויטשמן מקיים
מערכת יחסי עבודה חברית ומשתפת עם עובדיו מנהליו וחבריו להנהלת כי"ל ,נהנה מאמונם ומהווה עוגן מקצועי וניהולי חשוב
בהתנהלותה של כי"ל.
על תרומתו של אבי דויטשמן לפעילות רכישת העסקים העניפה המבוצעת בכי"ל ולביצועיה המרשימים .על יזמות וחדשנות
בפרוייקטים בינלאומיים של מימון ואיגו"ח ,על ניהול מקצועי של מערך הסיכונים חובק עולם של תעשיה עתירת סיכונים ועל
היותו שותף חיוני להנהלת כי"ל ,על כל אלו מוענק לו אות ההוקרה של פורום ה CFO-לשנת .2005
בשם ועדת השופטים,
נגה קינן
יו"ר
הפורום למנהלי כספים ראשיים ) (CFOבישראל

