אות הוקרה לשנת  2011מוענק בזאת

ליובל ינאי  CFOגיוון אימג'ינג
ועדת
שופטים
אבירם להב
 CFOמכתשים אגן
דורון בירגר
מנכ"ל לנדמרק
דרור מורן
 CFOאלון החזקות ברבוע כחול
טל רז
מנכ"ל מעריב
טלי הובר
 CFOחברת דואר ישראל
יצחק חברון
מנכ"ל א .ארנסון
נעמה זלדיס
 CFOנטפים
מנשה שגיב
 CFOאפריקה ישראל

על תרומתו המשמעותית בהפיכתה של גיוון אימג'ינג לחברה גדולה ויציבה עם חשיבה עסקית
הנותנת דגש לצמיחה ,רווחיות ותזרים מזומנים.
יובל ינאי שימש בעשרים ושלוש השנים האחרונות כ CFO-של מגוון חברות ,ובכללן :אלסינט ,נייס ,כור ובתפקידו הנוכחי  -בגיוון אימג'ינג .מאז
התמנה לתפקיד בשנת  ,2005היה יובל ינאי שותף מלא ומוביל ל turnaround-של גיוון אימג'ינג שכלל שינוי במבנה החברה ,באסטרטגיה,
בתהליכי עבודה ,במחזור ההכנסות ,ברווחים ובתזרים המזומנים .כך הפכה גיוון מחברה לא רווחית בעלת מחזור הכנסות שנתי של כ 60-מיליון
דולר לחברה צומחת ומרוויחה עם מחזור הכנסות שנתי של כ 175-מיליון דולר ותזרים מזומנים שנתי של כ 20-מיליון דולר .מחברה בעלת
חשיבה ודפוסי פעולה של  start-upלחברה גדולה ויציבה עם חשיבה עסקית הנותנת דגש לצמיחה ,רווחיות ותזרים מזומנים.
יובל ינאי הינו שותף בכיר בצוות שהתווה את שינוי האסטרטגיה של החברה .במקום חברה לציוד רפואי ,הפכה גיוון אימג'ינג את הציוד הרפואי
למנוף ופלטפורמה למכירת גלולות הצילום שהן המקור העיקרי להכנסות ולרווח .רכישתן של שתי חברות אמריקאיות בעלות מוצרים משלימים,
כללה יצירת סינרגיה ,העברת הייצור לישראל ושימוש במערך השיווק של גיוון כפלטפורמה לשיווק מוצרים אלו .ליובל ינאי היה חלק נכבד
בהובלתו של מהלך חשוב זה.
יובל ינאי אחראי על אגף הכספים ,כמו גם על הרכש ומערכות המידע .ינאי מנהל באופן ישיר ועקיף  50עובדים הכוללים גם מנהלי כספים
בחמישה אזורים ומדינות שונות בחו"ל .ינאי מנהל את קשרי המשקיעים של החברה הנסחרת בנסד"ק.

על תרומתו של יובל ינאי לגיוון אימג'ינג ,על חלקו המשמעותי בהפיכתה לחברה צומחת ,רווחית ובעלת תזרים מזומנים
יציב ,על מנהיגותו המקצועית ,על מעורבותו ותרומתו גם בתחומים שמעבר לתפקידו הקלאסי של ,CFO
על כל אלו מוענק ליובל ינאי אות ההוקרה של הפורום לשנת .2011

בשם ועדת השופטים,
נגה קינן
יו"ר פורום CFO
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