רו אילו ,משנה למנכ"ל ו CFOבזק מקבל את אות ההוקרה של פורו .CFO
מימי לשמאל :רו אילו ,נעמי גולד  CFOשופרסל ואלי אשר.

מתוך נימוקי חבר השופטים
רון אילון הוא איש מפתח בהנהלת בזק ובעל מעורבות דומיננטית בכל התחומים העיקריים של פעילותה .בזק הינה
אחת החברות הגדולות ביותר במשק הישראלי .בעלת מחזור של  11מיליארד  ,₪נכסים בהיקף  20מיליארד  ₪ו 16,000-עובדים
בחברה האם ובחברות הבנות :בזקכל ,בזק בינלאומי ,פלאפון ויס.
אילון החל את פעילותו המקצועית כאחד מ"נערי האוצר" באגף התקציבים וכיהן תחת שלושה ראשי אגף תקציבים.
עבודה מרתקת של שמונה שנים הסתיימה בתפקיד סגן הממונה על התקציבים באוצר.
התקופה בה מכהן אילון בבזק היא אחת התקופות המרתקות בחיי החברה ורון אילון היה שותף מרכזי בהובלת
החברה אל אחד ממהלכי ההפרטה המוצלחים ביותר שבוצעו בישראל .בשל גודלה של בזק ,רובם של המתעניינים ברכישה היו
קבוצות בינלאומיות או קבוצות ישראליות הפועלות במשותף עם חברות זרות .דבר זה הקרין על אופי ההפרטה ,סוג המצגות
שהוכנו לרוכשים הפוטנציאלים ,סוג הבדיקות והשאלות עליהן הייתה הנהלת בזק צריכה להשיב .פעילותו של רון אילון
ותרומתו להפרטה היו קריטיים להצלחתה.
עוד טרם ההפרטה ,במסגרת המהלכים החיוניים שקדמו לה ,הוביל רון אילון גיוס הון מתוחכם וסדרת גיוסי חוב
מהגדולים והמוצלחים שבוצעו במשק הישראלי בשנים האחרונות .רון אילון הוביל גם מכרז פנסיה לצורך מימון תכניות
פרישה מוקדמת של עובדי החברה – מהלך תקדימי שחסך לחברה סכומים ניכרים ביותר.
פעילותו של רון אילון היא מול בנקים להשקעות ברחבי העולם ,חברות דירוג אשראי ,חברות ביטוח ופעילים
בשווקי ההון הגלובליים ,המצריכים גם השקעה משמעותית בפעילות  .IRראויה לציון גם מעורבותו של אילון בחברות הבנות
של הקבוצה ,ובעיקר בחברת הלווין  - YESשם הוביל ביצירתיות ותחת מגבלות קשות את מהלכי המימון שנדרשו להישרדותה
ולהתפתחותה.
כל אלו ,בצד ניהול מערכת כספים מהגדולות והמתקדמות במשק הישראלי ,ומעורבותו של אילון בתהליכים האסטרטגיים אותם
עוברת בזק במעבר מחברה ממשלתית לחברה הפועלת בשוק תחרותי ,מהווים נכס רב ערך לחברה .בכך מהווה רון אילון
דוגמה ומופת לפעילות  CFOבחברה גדולה ועל כך מוענק לו אות ההוקרה של פורום ה CFO-לשנת .2005
בשם ועדת השופטים,
נגה קינן
יו"ר
הפורום למנהלי כספים ראשיים ) (CFOבישראל

