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על תרומתו המשמעותית לחברה לאחר החלפת הבעלות בחברה בשנת  2006והמעבר לאיתנות פיננסית תוך גידול
וצומחת
.
בהכנסות וברווחים והבאת החברה ממצב של חדלות פרעון לחברה רווחית
חן שרייבר מונה  ,בשנת  ,2006לתפקיד ה CFO-של חברה במצוקה  .מאז ועד לפרוץ המשבר העולמי האחרון  ,הצליח שרייבר ,לאזן את קופת המזומנים של
החברה ולהובילה להנפקה בבורסה של ת "א  -הנפקת חוב ומניות גם יחד  .בסיום תהליך ההנפקה פעל חן שרייבר לרכישה של שתי חברות " :נרות בשנקין" ו-
"היפר רוזנפלד" .היקף הרכישה עמד על  15%ממחזור מכירות אייס אוטודיפו .לאחר הרכישה שרייבר סייע במיזוג הפעילות של שתי החברות.
חן שרייבר דאג להכין את החברה למשבר בטרם פרץ בספטמבר  .2008הוא הקטין את הוצאות החברה  ,המכירה ,השיווק וההנהלה  ,הוציא מחדש את כל
מכרזי הספקים ונותני השירותים  ,שימר את מסגרות האשראי בבנקים וטיפל בתזרים המזומנים של החברה כך שהחברה תשמר את איתנותה הפיננסית ותחז ק
את מעמדה בשוק ההון  .טיפול זה נתן ביטחון ושקיפות למחזיקי המניות והאג "ח של החברה  .בנוסף ,הוביל שרייבר תהליכים של התייעלות ב ניהול המלאי תוך
הורדת סבב המלאי  ,ותרבות חיסכון ייחודית  .השיפור המשמעותי  ,איפשר לחברה לגדול גם בשנת המשבר ולפתוח שלושה סניפים נוספים  .הישג מרשים
לרשת קמעונאית בשנת משבר.
ערב המשבר האחרון  ,הייתה החברה שרויה עמוק בתוך מו "מ והערכות תפעולית לכניסה לפעילות במזרח אירופה  .למרות השלב המתקדם בו היתה שרויה
השקעת החברה  ,החליט שרייבר לנקוט במדיניות זהירה והצליח לשכנע את הנהלת אייס אוטודיפו לנקוט בצ

עדי שמרנות ובכך מנע קבלת החלטות שיכלו

לגרום לנזקים כבדים.
חן שרייבר מקפיד על עבודת צוות לצורך הגעה ליעדים והאתגרים אותם מציבה החברה לעצמה .שרייבר תופס את תפקידו בהיקף הרחב  .הוא מעורב בתחומי
הרכש ,המלאי ,שרשרת האספקה והשיווק .שרייבר מקפיד על תכנון אסטרטגי רב שנתי ממוקד צמיחה ופיתוח החברה בארץ ובעולם.

על תרומתו של חן שרייבר לחברת אייס אוטודיפו ,על מנהיגותו המקצועית ,על מעורבותו בתחומים שמעל ומעבר לתפקידו הקלאסי של,CFO
על התנהלות האחראית והזהירה בשעת משבר ,על כל אלו מוענק בזאת לחן שרייבר אות הוקרה של הפורום לשנת .2009
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