קורס רכישות ומיזוגים -שינויי מבנה-
הבטים בין לאומיים –

סוגיות נבחרות

להלן מועדים ,פרטי הרשמה ומיקום.
למשתתפי הקורס יחולק אוגדן קורס לצורך החומרים המקצועיים הרלוונטיים .הקורס הינו בן  62שעות אקדמיות .הקורס יתקיים
בימים המפורטים מטה ,בין השעות) 02:11-61:11 :התכנסות ב ,(03:51-סה"כ ארבעה מפגשים ,בתאריכים הבאים:
מפגש ראשון  0 -בספטמבר6100 ,
מפגש שני  8 -בספטמבר6100 ,
מפגש שלישי  03 -בספטמבר6100 ,
מפגש רביעי  66 -בספטמבר6100 ,
במשרדי ארנסט & יאנג ברחוב עמינדב  ,0תל אביב.ובמשרדי עו"ד  ,ZAG-S&Wשדרות רוטשילד  ,10-13קומה 7

תודות הפורום לנותני החסות לקורס זה:

מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 20800 :בתוספת מע"מ
לחברי פורום תינתן  53%הנחה
לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה CFOs-חברי פורום ,תינתן הנחה בסך 61%
מומלץ להקדים ולהירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל
טופס הרשמה

הרשמה -התחייבות
לכבוד :פורום CFO
טל'  :03-5104555פקסsec@cfo-forum.org 00-8190715 :
טופס הרשמה
הריני להירשם לקורס רכישות ומיזוגים – סוגיות נבחרות במחירים ובתנאים המפורטים מעלה:







הריני חבר פורום וזכאי להנחה של 53%
הריני עובד בחברה בה ה CFOs -הינו חבר פורום וזכאי לכן להנחה של ( *02%יש להוסיף פרטי קשר :מייל ונייד)
הריני לקוח של נותני החסויות וזכאי להנחה של 02%
אינני חבר פורום (יש להוסיף פרטי קשר :מייל ונייד)
הפורום שומר לעצמו הזכות ,לפי שיקול דעתו ,שלא לאשר ההרשמה במקרים מסוימים
ההרשמה -מחייבת וביטול אפשרי אך ורק לפי תנאי הביטול המפורטים כלהלן:
 oשבוע לפני תחילת הקורס -ללא חיוב
 oפחות ימים משבוע -חיוב מלא

שם ____________________:תפקיד_________:חברה__________________________ח.פ__________________.
נייד ____________________:מייל_______________________________________:
*תנאי ביטול :ביטול הרשמה עד שבוע לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של  02%ממחיר ההשתתפות ,ביטול הרשמה החל עד
שלושה ימים לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של  02%ממחיר ההשתתפות .את הודעת הביטול נא לשלוח בפקס או במייל -
משתתף שלא יודיע על ביטול השתתפותו יחויב בתשלום מלא.

מפגש  :0תאריך 0 ,ספטמבר  ,6100יום ה'
מרצה

נושא

עופר לביא

התכנסות

15:30-16:00

סקירת תכנית הקורס הארות ודגשים:
 מה בקורס )מרצים ונושאים(?
 דגשים בתהליכי רכישות ומיזוגים ותפקיד הCFO-
 איתור פערים ב) DD -בחיבור בין הכספי לתפעולי/טכנולוגי(
 מינוף השימוש בממצאי ה DD -למו"מ לסינרגיה ולניהול
 פערי תרבויות -מכשול ענק!

16:00-16:30

מנכ"ל מרכז ההשתלמויות
מתקדמות 0פורום CFO

רו"ח יורם טיץ
מנכ"ל משותף ארנסט & יאנג ישראל

רו"ח שרון שולמן
מנהל מחלקת מסים
ארנסט & יאנג ישראל

רכישות ומיזוגים  -חשיבות מרכיב ה:DD-
 M&A והתפיסה האסטרטגית בחברה
 איפיוני תהליך ה 0M&A -ניתוח והשלכות על החברה
 הטמעת תהליכים לאחר שינוי המבנה
 DD ותפקיד ה CFO-בתהליך
הפסקת קפה
תכנון רכישה בחו"ל – סוגיות נבחרות:
תכנון העסקה
 המשמעות המהותית של תכנון נכון בעוד זמן
 רכיבי התכנון ובהם מרכיב המס  -בעיות סף 0ניתוח ההשפעה
המהותית 0ומחיר הטעות שיכול להיות קריטי ובלתי הפיך...
 הדגמות תהליכיות ומספריות

שעה

16:30-18:00

18:00-18:15
18:15-19:10

עסקת מניות מול עסקת נכסים
 מה מתאים לחברה ? -איפיונים ומרכיבים מהותיים -כיצד מנתחים0
מחליטים ומטפלים?
 זהירות -התחייבויות שכן עוברות בעת עסקאות נכסים והטיפול
בהן
מימון העסקה-
 אופטימיזציה של שיטת המימון והתאמת לעסקה
 ניתוח מקורות המימון
 ניתוח מימון העסקה בראיית כל מטרות החברה על פני זמן
 – Modelingבנייה והתאמה לחברה
 שיקולים בסיווג ועיתוי העסקה
 מה חשיבות שיקולי העיתוי -ניתוח
 סיווג -השפעה על תוצאות העסקה
 תפקיד ה CFO-בתכנון הרכישה
עו"ד טלי ירון-אלדר
שותפה בכירה
משרד עו"ד תדמור ושות'

רכישות ומיזוגים -סוגיות נבחרות במס ומשפט:
 מיזוגים ורכישות – ניתוק או המשכיות בעת מיזוגים ורכישות
 יחסי עובד ומעביד -ניתוק או המשכיות ביחסי עובד מעביד
 אופציות -המשכיות או סיום בענייני אופציות
 הפסדים צבורים-המשכיות של הפסדים צבורים -עמדת הרשויות

19:10-20:00

מפגש  6תאריך 8 :ספטמבר  6100יום ה'
מרצה

התכנסות

15:30-16:00

קובי אלטמן

רכישות ומיזוגים -מדיניות החברה על פני זמן:
 בניית המדיניות בחברה רב-לאומית
 התאמת המדיניות לסביבה העסקית

16:00-17:00

 VP Financeטבע
חברת טבע
יורם זולנץ
חברת אורקל

כלים ממוחשבים עדכניים לשרות ה -CFO -ברכישות ומיזוגים:
 -(CC) Cloud computing חדשנות  CCכתשתית לאינטגרציה
של חברות וסטנדרטיזציה של תהליכים עסקיים
 קונסולידציה גלובאלית רבת משתנים )רב-לאומית 0רב מטבעית(
 אופטימיזציה ממוחשבת בתהליכי תכנון ובקרה
 כלים ממוחשבים למינוף ולשיפור השליטה בתהליכי איחוד
הדוחות הכספיים
 אופטימיזציה 0ייעול וחסכון עלויות בחברות שמוזגו
 בקרת רגולציה -בקרה ממוחשבת יעילה באמצעות כלים
ממוחשבים
 ה - Dash Board-הדגמת השימוש ב DB-בידי ה CFO-ככלי
יעיל וגמיש לניהול ובקרת ביצוע
הפסקת קפה

רו"ח שרון שולמן
מנהל מחלקת מסים
ארנסט & יאנג ישראל









Exit Readiness
יצירת מנופי ערך לחברה:
 oאיתור מנופי ערך לעסקה ביציאה
 oיצירת מנופי ערך לעסקה
שיקולים בעיתוי עסקה – ביציאה
תכנון מוקדם והתאמת פתרונות לרוכשים פוטנציאליים:
 oהדגמה של מספר תרחישים אופייניים
 oבניית פתרונות ושיקולים להתאמתם
הדגמת מודל 0תרשימי זרימה וניתוח מרכיבים לצורך
אופטימיזציה
מרכזיות תפקיד ה CFO-בתהליך!
עבודה בשיתוף עם הייעוץ המקצועי

17:00-18:15

18:15-18:30
18:30-20:00

מפגש  5תאריך 03 :ספטמבר  6100יום ה'
מרצה

התכנסות

15:30-16:00

עפר לביא

תכנון וביצוע ה ,DD-דגשים ,שיקולים מוסיפי ערך שלא תמיד מובאים
בחשבון:
 שיקולים בתכנון DD
 גישה דו-צדדיתTop-Down 0
 טיפול ברובד הניהולי -מוע"מ 0בעלים 0גורמי מפתח אחרים...
 איתור חסמים לעסקה
 הערך הייחודי שיכול ה CFO-להביא לעסקה גם כשנדמה שהכל
כבר "נסגר"...
 היקף ועומק הבדיקות בגישה דינמית
 התמקדות במנופי ערך
 החיבור בין  DDפיננסי לתפעולי
 ה CFO -ו DD -טכנולוגי -ניהול נכון כיצד )מעורבות ? (CFO
 הבדלי תרבות ובעיות סף!  -הדגמות
 – DD Check List רשימה מפורטת שתחולק :ניהולי 0פיננסי0
חשבונאי 0משפטי 0תפעולי 0כ"א 0מערכות מידע 0מה לבדוק?
 מה לא בודקים הרבה פעמים? והנטייה לא לבדוק למרות החשיבות?
הפסקת קפה

16:00-17:45

מנכ"ל מרכז השתלמויות פורום
CFO

אלון גרנות
סמנכ"ל הכספים בחברת
פרוטרום

ד"ר תמיר שאנן
מנהל מחלקת מסים
ZAG-S&W

מניסיונו של  CFOמוביל– תפקיד ה CFO-בהובלת התהליך ולקחים
פרקטיים לפני ,בעת ואחרי רכישות ומיזוגים רב-לאומיים:
שני ניתוחי אירוע מורכבים מאתגרי :CFO

 oחברה זרה משפחתית  -גרמניה 0חברת  .NESSEעסקה
מורכבת .מיזוג החברה לתוך חברה ציבורית 0תוך התאמות
נדרשות ותכנון מבנה עסקה נכון.
 oעסקה שלא התממשה -וניתוח אתגר הטיפול בסוגיית המחיר.
 oלקחים לקחת הביתה.
סוגיות מרכזיות ונקודות כשל ומינוף :כיצד מטפלים בהן באופן רציף

על פני העסקה ועושים התאמות נכונות )ככל שירשה הזמן(:
 oאמינות הדיווחים והנתונים;
 oהסכמה/אי הסכמה בין הבעלים;
 oבעלים שלא מבינים בתהליך מכירה;
 oהסכמים וידע;
 oתיקוף תוכנית המיזוג;
 oהנהלות שמתנגדת לרכישה;
 oשינוי בשוק;
 oשינוי במודל;
 oמימון הרכישה;
 oאנשי מפתח;
 oלקוחות עיקריים;
 oרגולציה ושינויי חוקים;
 oבעיות סף בתהליך
לסיכום :עשה ואל תעשה 0לקחים ומסקנות

השלכות מס בשינויי מבנה בשוק האמריקאי
How to avoid common mistakes or traps to the unwary:
הצגת חלופות ומבנים לעריכת שינויי מבנה

שיקולים בתכנון מבנה העסקה ומבנה הקבוצה ביום שאחרי

 oניצול עסקאות  M&Aכמנוף לעריכת שינויי מבנה פנים
חברתיים ולהפחתת חבות מס בקבוצה
 oהיכולת לנצל הפסדי מס בעקבות שינוי מבנה
 oמחירי העברה כמנוף ליצירת ערך
סוגיות נבחרות במימון העסקה 0לרבות הגבלות בהתרת הוצאות מימון

Thin capitalization
לקחים ומסקנות


17:45-18:00
18:00-19:00

19:00-20:00

מפגש  1תאריך 66 :ספטמבר  6100יום ה'
מרצה

התכנסות

15:30-16:00

רו"ח אבירם להב
מנהל פיננסי ראשי בחברת
מכתשים אגן

התנהלות מול בעלי מניות אשר מכרו את החברה ונשארים לעבוד בה
כמנהלים עד ה  Earnoutואחריו -לקחי  CFOמוביל:
ציפיות בעלי מניות שמכרו חלקם וממשיכים לנהל בחברה וההתנהלות

מולם.
ניהול "היום שאחרי"-ניתוח ההשלכות הרחבות של הניהול ביום

שאחרי ובשנים הבאות תוך כדי בניית העסקה.
תכנון נכון של  - DDהשפעתו על ביצוע/אי ביצוע עסקה והתאמות

בעסקה.
בנייה נכונה של Earnouts

ניתוח עסקה שלא צלחה – כיצד מגלים ומתי מתברר ש" -זה לא מה

שציפינו" וכיצד פועלים?

16:00-17:00

רו"ח ירון הר-צבי

חשיבות ה DD-והערכות שווי:
הערכות שווי -טיפול בפערים והתניות

הנחות יסוד להערכות שווי

איתור וניתוח ההנחות

 oרגישות הערך להנחות
 oמה עושה את ההבדל המהותי?
 oתיקוף ההנחות
הבאת ערך למו"מ

ה CFO-והמומחה החיצוני -שיתוף פעולה למיצוי ערך

הפסקת קפה

17:00-17:45

שותף מנהל מחלקה מקצועית
ארנסט & יאנג ישראל

Mr. Harvey Bines
Partner
ZAG-S&W

רו"ח שרון שולמן
מנהל מחלקת מסים
ארנסט & יאנג ישראל

The legal DD, Regulatory approvals and communication with
third parties in the U.S:
 The importance of the MOU to negotiating, limiting bargaining
disputes and controlling costs.
 Legal DD in the U.S. in M&A transactions and the use of DD
findings in the negotiation
 Buyer and seller liability exposure pre-signing, pre-closing and
post-closing
 Regulatory approvals and communication with third parties in
the U.S. in M&A transactions, including:
)(a
;communications with regulatory authorities
(b) Communication with vendors, customers and third parties
 Preparing for and managing the closing and post-closing
periods.
 Differences in negotiating
(i) public versus private deals, and
(ii) auction/brokered deals versus target deals
פאנל סיכום רכישות ומיזוגים ,שינויי מבנה – הזדמנויות וסכנות
שאלות ותשובות

מנחה -עפר לביא 0מנכ"ל מרכז השתלמויות פורום CFO


17:45-18:00
18:00-19:15

19:15-19:45

עו"ד שמוליק זיסמן
שותף מייסד
ZAG-S&W
הערה -יתכנו משתתפים נוספים
חלוקת תעודות

סיום

הערה :אין הנאמר והמוצג בקורס בבחינת ייעוץ .הנאמר והמוצג הינם בגדר ידע כללי ויש לבחון כל נושא ומקרה לגופו ולהתאים לו פתרון ספציפי.

