36.6.62
פרוטוקול המפגש השנתי של  CFOsבחברות הטכנולוגיות
נגה קינן ,יו"ר הפורום
שיתוף הפעולה של הפורום עם הבורסה חשוב וטוב ואנחנו מודים על כך .ברכות כולנו לנגיד בנק ישראל החדש-
ישן יעקב פרנקל .עבדנו איתו בשיתוף פעולה טוב לאורך שנות כהונתו כאן וגם לאחר מכן בהתייעצויות למיניהן.
הצלחתו הצלחתנו.
תפקידו ה CFO -מחייב להיות בשפגט – מצד אחד מתעצמות מאד הדרישות הרגולטוריות-דיווחיות-פיננסיות עם
כובד משמעותי מאד בנושא הזה ,ומאידך ,דווקא בגלל המצב הכלכלי המדשדש .כך יש באמצע את כל רוחב
היריעה וכפורום אנו מנסים לחזק כל רגל – מקצועית ואישיותית-מנהיגותית .כשמחפשים מנכ"ל מחפשים מישהו
שיביא הצלחה וצמיחה .כשמחפשים  ,CFOמחפשים מישהו שיביא איתו את אמון המשקיעים ,הספקים ,הרשויות,
המוסדיים וכולם .אפילו הדירקטוריון .כולם מחפשים את פרצופו של ה CFO -כדי לראות מה באמת קורה .אנחנו
עובדים בנושא הזה ומשתדלים לייצר את התדמית הזו בערוץ שלנו בגלובס .באותו ענין יזמנו את פרוייקט
המנטורינג – זה נכון לחברים הפועלים ,זה נכון למשק ,זה נכון לחברות הקטנות והבינוניות שנהנות מההתנדבות
הזו .בנושא חיזוק היכולות האישיות-מנהיגותיות נקיים סדנא בנשוא בספטמבר .הדבר האחרון בתחום הזה הוא
בנושא הדירקטוריונים – שלחנו לכם רשימת דירקטוריונים בחברות ציבוריות והממשלתיות שצריכות מינוי
דירקטורים .בשבועיים הקרובים תקבלו עדכון של הדבר הזה .לכו לדירקטוריונים .בחברות ציבוריות אתם צריכים
לייצר את הקשר ,לגבי החברות הממשלתיות קיים מחסור אדיר של דירקטורים בחברות הממשלתיות .אפשר
לחשוב שהתחלפה ממשלה וזה יצטמצם אבל זה טרם קרה ואנחנו מפעילים לחצים לאייש את המשרות בהקדם
האפשרי .כנראה שנגיש הצעת חוק בנושא שאומרת שדירקטור בחברה ממשלתית שתמה כהונתו יישאר לקדנציה
נוספת אם לא מונה לו מחליף בהסכמת השר הרלוונטי  2חודשים קודם לכן .זה לא רק לקידום האישי ,אני יודעת
שאין זמן לנשום ,אבל זה חשוב גם לחברה בהן אתם מכהנים.

ארי ברונשטיין ,מנכ"ל אלרון וירון אלעד  :CFOעל אסטרטגיית הרכישות של אלרון  -דיאלוג מנכ"ל וCFO-
לפני  4שנים הגענו למצב בו היה צריך לחשוב איך מתקדמים קדימה עם החברה אשר עברה הרבה גלגולים
עסקיים במהלך חייה ,אמר ארי ברונשטיין ,מנכ"ל אלרון במפגש  CFOsבחברות הטכנולוגיות בשבוע שעבר" .היינו
חברת אחזקות של כ 23-חברות פורטפוליו מסוגים שונים ,ואחזקות בחברות בסטטוסים שונים של מחזור החיים.
ההסתכלות קדימה הייתה צריכה מיקוד ,נדרשה אסטרטגיה חדשה ,הקטנת היקפי פעילות ,חידוש האמון של שוק
ההון במודל העסקי שלנו ,והתאמה של מבנה המטה וההוצאות למצב החדש".
אלרון ,שהייתה חברת אחזקות טכנולוגית החליטה לעבור מהפיכה ולהתמקד בתחום המכשור הרפואי .החברה
מכרה את רוב החברות שלא היו קשורות לתחום ונשארה בעיקר עם אלו העוסקות בתחום המכשור הרפואי" .לפני
ארבע שנים החזקנו את החברות גיוון אימג'ינג ומדינגו ועוד מספר חברות פיתוח שהאמנו כי נוכל לסייע להן גם
במהלך העסקים הרגי ל שלהן ,וגם נוכל להביא אותן למיצוי הפוטנציאל שלהן ,אמר ברונשטיין ".בנוסף ,האקזיטים
בישראל בתחום של מכשור רפואי משמעותיים ביותר .זה יוצר מצב בו החברות המובילות בעולם רואות את
ישראל כמרכזית בתחום הזה וזה מסייע לנו .כמו כן ,ראינו שיש לנו שותפים אסטרטגיים בחברות הקיימות
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שיכולים לעזור לנו ולהן להתקדם .בכלל ,אומר ברונשטיין" ,בתחום הזה יש חברות ענק להן משאבים רבים והן
מוכנות לבצע רכישות ,ואכן עושות אותן .הן מעדיפות לרכוש על פני פיתוח  ,in houseוהדבר מבטיח שאם חברה
תציע מהפכה בתחומה ,יהיה מי שמוכן לקנות אותה".
ירון אלעד  CFOשל אלרון מספר כי הביצוע בפועל של המיקוד האסטרטגי בתחום המכשור הרפואי לא נעשה בין
לילה ולמעשה החברה מנהלת את תהליך השינוי במבנה ההשקעות כבר ארבע שנים תוך מכירה מבוקרת של
חברות שאינן בתחום המכשור הרפואי שהיו באחזקתה .במקביל ,החברה ניצלה הזדמנויות למכירה של חברות
מכשור רפואי בערכים משמעותיים  -כדוגמת עסקת מדינגו ,ולהשקעה בחברות מבטיחות חדשות" .בסה"כ הובלנו
עסקאות מימוש בשווי של למעלה מ 433-מ' דולר מהן נבעו לנו ולאר די סי מזומנים בסך של כ 383-מ' דולר ,וכל
זאת תוך ביצוע השקעות בסך של כ 631-מ' דולר ,בעיקר בחברות בתחום המכשור הרפואי ",אמר אלעד.
המשך מימוש האסטרטגיה היה במיקוד המטה והורדת הוצאותיו מ 63 -מיליון דולר לשנה ל 4 -מיליון דולר לשנה,
בין השאר בכדי להקל על הנטל המימוני והתזרימי .בשל השקעות בהיקפים משמעותיים אלרון הציגה הפסדים
בגובה של מעל  03מיליון דולר בשנת  3338ואלו שופרו משמעותית עד כדי הגעה לרווח בזכות ארועי אקזיט" .גם
התמונה התזרימית כבר טובה ונעימה יותר ",אומר אלעד" ,הצלחנו אפילו לחלק דיבידנד והיום אנחנו עם מסגרת
משאבים של כ 03-מיליון דולר ,ואנחנו מוכנים להשקעות נוספות והמשך האסטרטגיה של השקעה בתחום
המכשור הרפואי".
אלעד מציין את חשיבות מערכת היחסים של החברה עם שוק ההון" .אמון שוק ההון בנו הוא דבר מאד משמעותי.
בשנים  3332-3363השתדלנו להישאר מתחת לרדאר מכיוון שלא היה לנו עדיין כיצד להוכיח .אך כשהצלחנו
ליישם את המיקוד ,עזרנו לשוק ההון לראות את היכולות שלנו ,את המימושים המבוקרים ,את המיקוד במכשור
רפואי .התוצאה הייתה בהתאם  -גידול של  623%במחיר המניה מאז " .3332הפרמטר שאני הכי גאה בו הוא
הירידה בדיסקאונט על ה NAV -הסחיר (ערך החברות הנסחרות אשר אלרון מחזיקה בתוספת מזומן) .התחלנו
מרמה של עשרות אחוזים וירדנו לפחות מ .63%הצלחנו להציף שווי לחברות הפרטיות בפורטפוליו" אמר אלעד.

אלון לוי ,שותף ומנהל קבוצת הייעוץ בארנסט אנד יאנג ישראל The DNA of the CFO -
כשמנסים לתאר את הדנ"א של  CFOל CFO -מקבלים תגובה אחת ,שונה לחלוטין מזו של שאר חברי ההנהלה.
ניסינו לעשות מחקר מקיף ולבנות "מי הוא  CFOממוצע" .כשה CFO-מסתכל במראה הוא רואה משהו אחד ואחרים
רואים משהו אחר .אנשים מבחוץ יגידו שפייננס זה לשמור על הכסף ,לעשות בנקים ,להציק בסוף הרבעון וכו'.
כשבאמת רוצים לתת שירות אמיתי וערך לארגון ,צריך להסתכל על זה ואולי לשנות חלק ממה שאנחנו עושים.
אז מה זה פייננס?
 .6רישום התוצאות בצורה נכונה ,טובה ,מהימנה
 .3אפוטרופוס יחיד בנושאי מיסים ,גזברות ,הקשר עם הבנקים ,ניהול סיכונים
וכאן עובר קו שחור שאף אחד לא רואה .מה שמעל הקו הוא מתן הערך!
 .2ה CFO -כמדווח – דיווח הביצועים העסקיים ,עמידה בתקציב ,השקעות ,מדידת עמידה ביעדים.
 .4שותף עסקי – להבין את האסטרטגיה ולממשל אותה ,הסתכלות צופה פני עתיד
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ה CFO -הוא הסה"כ של כל הפייננס ,והוא צריך להחליט מתי וכמה הוא משקיע בכל אחד מהתחומים לעיל .שני
הנושאים הראשונים מעולם ולעולם לא יגרמו לו להיתפס כמצטיין או מוצלח .שני האייטמים הראשונים הם "המובן
מאליו" ואמורים להיות יציבים וללא בעיות .רוב הכסף גם יוצא על מערכות המידע של שני הראשונים .את שני
הנושאים האחרונים עושים על אקסל ...כשכלכלן מגיע לארגון למחלקת הכספים ,הוא פתאום  83%מזמנו עושה
התאמות ותיקונים של האקסל שהוא מקבל ושצריך להיות ולא אנליזה של המצב .זו בעיה .המערכות התפתחו
אבל הכל יותר מורכב .מחלקת הכספים צריכה לשמש דוגמא – כשהארגון רוצה להגיד שהוא מטפל בעלויות,
מחלקת הכספים צריכה להראות שהיא הראשונה .גם ככה אתה כבר דל בכלכלנים טובים שמביאים ערך .לאט
לאט היכולת לתת ערך עסקי בתוך הארגון מצטמצמת.
הבעיה הזו היא בעיה שמופיעה בכל החברות .ההתעסקות היא יותר מדי בסעיפים  6-3ופחות מדי ב .2-4-אז איך
גורמים לכך שבארגון שלנו נוכל לקחת את הזמן ,האנשים המוכשרים ,והכסף ,ולשים אותם בכיוונים הנכונים .זו
עבודה אנושית ואישית מול אחרים בארגון שצריך לקנות את אמונם – שיווק ,תפעול וכו'.
אז ה CFO-הממוצע הוא
 .6גבר
 .3בן  43ו 8-חודשים
 .2מחזיק בעבודה  1שנים ו 2-חודשים
 .4חושב שקדנציה צריכה להיות  1שנים ו 63-חודשים
 .1השכלה מעולמות החשבונאות ,המימון ומנהל העסקים
עדיפויות
 .6עיסוק בעלויות
 .3ניהול סיכונים
 .2תזרים מזומנים
השאת ערך
 .6יעילות והתייעלות
 .3ניתוח אסטרטגי
 .2שיפור הדוח הכספי
אין לו את כל המשאבים והזמן לעשות את מה שהוא צריך לעשות ,אבל הוא שיפר את מעמד הפייננס בארגון .כי
אין מספיק כסף למחלקת כספים מספיק משמעותית .התרבות הארגונית מונעת ממני להשיא ערך לסמנכ"לים
האחרים ואולי אני לא מספיק זמן בארגון ,לא מספיק יוצר קשר איתם.
מדידת ביצועי הארגון בהשוואה לביצועי ה :CFO-הארגון נמדד על הרבה יותר מדדים פיננסיים מאי פעם ,יש הרבה
יותר בעלי עניין שמסתכלים על מה שאני עושה בארגון ,המדידה נעשתה ארוכת טווח יותר ויש הרבה צורך
במדידה לא פיננסית .אני כ CFO -צריך לתת משמעות רבה יותר למידע שנמצא בארגון ,פיננסי או לא ,וכך מודדים
אותי אישית .בתפקיד הבא שלי ,וכשאחפש עבודה ,יחשבו מה התרומה שלי לנושא המדידה ,האם לארגון שלי יש
מוניטין של מצויין פיננסית ,והאם אני מוביל עסקי .האם אני לא רק איש פייננס מצויין ,אלא גם מבין עסקית את
מקומי ותרומתי.
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 CFOכמוביל עסקי ,הוא אתגר.
כי התפקיד שמשחק ה CFO-באסטרטגיה הארגונית לא משמעותי כמו שהוא חושב .הוא לא חלק מגיבוש
האסטרטגיה .אולי בגלל שתחושתית התרומה לא מספיקה .הוא חלק ממה שיאפשר למדוד .זה מה שאומרים
 CFOsבסקר של כ ,CFOs 033-מהם  333בטכנולוגיה .שם זה קצת שונה כי הבעלים כל כך חולמני שהוא אחראי
על הבלמים והמעשיות.
אחד הדברים שצריך הוא לקחת את הפן האסטרטגי ולהסביר אותו לבעלי עניין חיצוניים – לא אנשי כספים
בהכרח .האם אנחנו יודעים להתמודד איתם? לא תמיד .צריך לטפל במטריקס לא פיננסיים ,לדבר בשפה לא
מספרית .מה הם הכישורים החסרים כדי לעמוד מול המדיה ,הממשל והאנליסטים? – תקשורת והשפעה ,כישורי
ניהול כלפי מעלה ,כישורי הצגה והעברת מסרים לפי הקהל ואיך הוא איתך ,כישורי ניהול בינאישיים.
האם אתה רואה  CFOאחר שאתם מעריצים והייתם רוצים להיות כמותו? לא.
מה אתה רוצה –
 .6איזון בין החיים לעבודה
 .3משכורת טובה יותר
 .2משאבים רבים יותר לאגף הכספים
לאן אתה רוצה להתקדם?
 .6להיות CFO
 .3רק  63%רוצים להיות מנכ"לים
כששאלו מנכ"לים מה הסמנכלי כספים צריכים כדי להיות מנכ"לים בעתיד?
 .6להישאר יותר זמן בתפקיד
 .3לבנות מערכות יחסים ואמון
 .2לנהל פרוייקטים
 .4לעשות שינוי .אמיתי .שינוי ארגוני מקיף.
 .1לקבל עוד זווית בארגון (להיות  COOלמשל)

שריה אורגד ,עו"ד ,יועץ משפטי ,מחלקת תאגידים ,רשות ניירות ערך :פתרונות לעידוד רישום של חברות
היטק למסחר – דיווח על מסקנות הוועדה
הדוח הוא דוח ביניים ונשמח לכל הערותיכם .הועדה הוקמה כחלק ממפת הדרכים של הרשות ,וחברים בה גם
גורמי חוץ .לוועדה שתי מטרות – הבשלת חברות היי טק בישראל ,כדי לעודד את הצמיחה ולשתף קשת רחבה
של עובדים ברמות השכלה שונות ,וכמובן להפוך את הבורסה לאלטרנטיבה מימונית אמיתית.
ההיי טק נחשב שני בחשיבותו לאחר ארה"ב .יש  1333חברות הזנק בישראל ,כ 233-מייצרות למעלה מ63-
מיליון דולר הכנסות בשנה בממוצע.
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 21%מהן נמכרות לחברות זרות .כדי להשוות ,בארה"ב זה  ,33%והן נמכרות לחברות מקומיות .האמריקאים
חושבים שזה שערורייתי.
אם מסתכלים על שוויי החברות ,רואים שבסה"כ יש דיל פלו משמעותי בתעשיה.
המימון של קרנות הון סיכון הישראליות פוחת והולך ,וכיום כ 30%-בלבד .גם הקרנות הישראליות ממונות ברובן
ע"י משקיעים זרים .הבורסה אינה אלטרנטיבה .המשקיעים הזרים משקיעים כ 3.2%-מכספיהן בקרנות
המקומיות .ההשקעות בהיי טק מאד מושפעות ממשברים זרים .לכן קיים צורך בגיוון מקורות ההון לתעשיה.
המלצות הוועדה – לחברות בשלב הסיד ,מומלץ להעזר במועדוני משקיעים ו ,CROWDFUNDING-לחברות קטנות,
קרנות הון סיכון ושותפויות מופ ,ולחברות בוגרות – הנפקה.
העקרונות המרכזיים לפתרון בורסאי –
 .6הבטחת תמחור הולם באמצעות שכלול שוק ההון ועידוד השקעת משקיעים זרים .הופיעו בפני הוועדה
גורמים שונים ואמרו שאין את מי לשכנע בתעשיה המקומית על השווי האמיתי – לכן אין סיכוי להגיע
לבורסה.
 .3התאמת הרגולציה למאפייני החברות והפחתת עלויות.
 .2מתן תמריצים לעידוד היווצרות שוק ופיתוח מומחיות של המוסדיים.
המלצות
.6
.3
.2
.4

.1

.6
.0
.8
.2

בשלב הראשון ,עידוד חברות חדשות המצויות בלשבי התפתחות מתקדמים ,בשווי של  313מיליון ₪
אחרי הכסף.
יצירת מועדון איכותי לחברות החדשות ולנסחרות – ע"י רשימת טק עילית חדשה .הבורסה תייצר מדדים
שיחליפו את הבלו-טק חמישים.
יצירת מדדים ומוצרי מדדים בינלאומיים על ההיי טק הישראלי .לשווק שזה קנייה של ההיי טק הישראלי.
אפשר להתחבר למדדים בינלאומיים על בסיס חיתוך ענפי וזה יכול להועיל ולקדם את הנושא.
אנליזה על חברות ההיי-טק .הבורסה והרשות קידמו מהלך במסגרתו כל אחת מחברות ההיי טק תוכל
להתקשר עם הבורסה לבקש אנליזה בלתי תלויה .הבורסה תבחן את המסקר המתאים ,ותייצר אמינות
לאנליזות ,ובמחירים שיהיו נמוכים יותר בזכות הקישור של הבורסה .זה קיים בלונדון ובסינגפור .חברות
"טק עילית" יהיו מחוייבות להתקשר באנליזה וייצרו את הנפח הראשוני.
היבטי מס –
 .aהטבות מס ברמת המשקיעים – עלות הרכישה תוכר בהנפקה מיידית כהפסד הון בר קיזוז עד 1
מיליון ₪
 .bברמת היזמים – מימוש אופציות שהתקבלו טרם הרישום ,יהיה ניכוי מס הוני על החלק היחסי
של הרווח שנוצר מהקצאת האופציות למימוש המניות.
התאמת והקלת הוראות הגילוי בתשקיף ובדיווח השוטף לאפשר ל 1-שנים או עד מיליארד  ₪שווי,
בדומה לבורסות אחרות.
דיווח באנגלית – מלא כולל שוטף ותשקיפים לכל החברות שב"טק עילית".
היעדר צורך באישור המחזיקים לשם מעבר לרישום כפול ,אם זה צוין מראש בתשקיף .IPO
התאמת הוראות ממשל תאגידי ,בשיתוף עם משרד המשפטים – פטור מוועדת מאזן בתקופת הביניים (1
שנים) הארכת תקופה לאישור תגמול מנהלים ועסקאות ניהול עם בעלי שליטה.
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 .63עידוד הקמת קרנות הון סיכון נסחרות:
 .aהקמה כקרן נאמנות סגורה (ולא חברה ציבורית) ,שיכולה להשקיע (גם) בנכסים לא סחירים,
באופן רזה יותר ומותאם יותר לניהול השקעות בחברות היי טק.
 .bקרן הון סיכון קצובה של עד  61שנה או נמשכת ,שהציבור רשאי לפרקה אחת לתקופה בהחלטה
מיוחדת (כמו החלטה לגייס מחדש קרן חדשה).
 .cהיקף גיוס של  433מיליון  ₪ומעלה ,כשמנהל הקרן משקיע  1%מהגיוס מהציבור.
 .dנכסי הקרן יהיו עד  23%נכסים לא סחירים ,והיתר בהיי טק ישראלי סחיר.
 .eהצעה לרכישה חוזרת של היחידות ,בדומה למודל האמריקאי וגם קצת כמו  RITישראלי.
 .fשכר מנהל הקרן יהיה במקביל לתעשיה ,ויוכל לקחת יועצים חיצוניים בעלויות שיושתו על הקרן
עצמה.
 .gקרן נאמנות פטורה ממס שכל בעלי היחידות חייבים במועד המימוש במס רווחי הון .קופות הגמל
יקבלו החזקה אפשרית פטורה גבוהה של עד ( 01%במקום .)13%
 .hנבחנים תמריצים נוספים לעידוד השקעת מוסדיים.
 .66לצד הקרנות יתאפשר רישום ברצף מוסדי של קרנות הון סיכון פרטיות כדי להזרים אליהן עוד כספים.
 .63עידוד השקע מוסדיים :לאפשר ניכוי תשלומים הנובעים מהשקעה בקרנות הסחירות ובמוצרי מדדים
 .62עידוד הקמת שותפויות מו"פ נסחרות
 .aהמטרה היא לעודד משקיעים אסטרטגיים ,מומחים בתחום הספציפי ,כדי לאפשר שדה ניסוי
מעשי להוכחת היתכנות טכנולוגית.
 .bהבעיה – תלות בעייתית המשליכה על ממשל תאגידי
 .cמוצע לאפשר שותפות מוגבלת ל 61-שנים שתנוהל ע"י שני שותפים ששניהם צריכים לאשר כל
מהלך וכל שותף יצטרך לרכוש שיעור מהותי מהקרן
 – CROWDFUNDING .64מוצע לאפשר לחברות  SEEDשמגייסות עד  3מיליון  ₪בשנה .בשני תנאים :א.
אישור מדע"ר בהליך מהיר שיבטיח שבאמת יש חברה ויש טכנולוגיה .ב .ההשקעה של הציבור תעשה
במקביל להשקעה של משקיע מתוחכם (אנג'ל) ,שייכנס באותם תנאים של הציבור – כדי להבטיח את
התמחור הנכון.
 .61מועדון משקיעים מתוחכמים – שיאפשר פניה פומבית מבלי להצטרך לתשקיף ,וכולם יענו על
הקריטריונים הנדרשים בחוק ני"ע .זה יחסוך לבחרות היי טק את בדיקת הכשירות של המשקיעים.

אמיר שוורץ ,מנהל כספים :Corning MobileAccess ,איך הופכים להיות יעד רכישה אטרקטיבי?  -ניתוח ארוע
מובייל אקסס שהכפילה את מחזור המכירות בפחות משנתיים case study.מרתק על חבירה לcorporate-
בחו"ל
הצורך בתעבורת סלולרית נתונים גדל ב 03%-וצפוי לגדול פי  62עד  .3360כבר היום ,רב התעבורה היא בתוך
בניינים – צפוי להגיע לכ .81%-החברה מייצרת קליטה סלולרית בכל מקום בו נהיה – עונה על הצורך הפיסיקלי
כשאות הרדיו לא חודר לבנין עצמו .החברה בארץ היא הטכנולוגיה והתפעול ,השאר בארה"ב .המוצר העיקרי היום
מכניס את אות הסלולר לתוך הבנין ומעביר את הנתונים לסיבים אופטיים בבניין ועד האנטנות שמאפשרות קליטה
סלולרית אופטימלית בכל מקום .המוצר החדש שלנו ,הכבילה עד האנטנה מבוססת סיבים אופטיים וזה מאפשר
לחברה ולמשתמשים במוצריה אפשרויות אינסופיות .המשקפיים של גוגל יתחברו ישירות למוצר הזה למשל.
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קו מוצרים אחר שלנו ,VE ,נבנה יחד עם סיסקו ומעביר סלולר דרך קו .IT
החברה הוקמה ב ,'28-עם מוצרים ראשוניים בשנת  .33האווירה הביאה לפתיחת חברות מטורף מסביב לעולם
אבל קצב המכירות לא הדביק את הגידול .החברה פנתה לעזרת בית המשפט והבריאה והמשיכה פעילות וזה
מקרה מעניין בנוף הישראלי .היא הפכה לממוקדת מאד ,בחרה את השוק שהיא רוצה לעבוד בו – ארה"ב ,חברות
גדולות .החברה מתמקדת בטכנולוגיות שהיא יודעת לעשות טוב – קופסאות .ההתקנות נעשות באופן חיצוני.
הנושא התפעולי נעשה רזה – הייצור יצא לצד ג' ב ,3334-וכיום הוא בסין .החברה יצאה מהמשבר ע"י תהליך של
היפוך שרוול והעברת הנהלת החברה לארה"ב ,קל יותר לגייס כסף כחברה אמריקאית .דבר נוסף שחשוב להאיר
הוא איך פועלת חברה בשעת משבר – פיתוח ה VE-בשנת המשבר של  ,3338החברה החליטה להמשיך למרות
שהשוק מת והמצב הפיננסי הלך והפך בעייתי ,והוביל לגיוס הון לא מתוכנן.
קורנינג רכשה את החברה .יש לה היסטוריה של  663שנה ,נוסדה ב ,6816-מעסיקה היום  23,333עובדים
בעולם וממוקמת  238בפורצ'ן  .133מתמחה בזכוכית וקרמיקה .המוצרים מבוססים על טכנולוגיה מאד מתקדמת.
יש לה אתר פיתוח מדהים ,ומשקיעה  833מיליון דולר בפיתוח בשנה .החברה בנתה את נורת הזכוכית הראשונה
לאדיסון ,את הפיירקס ,את הסיליקון התעשייתי הראשון ,טלוויזיות מסחריות ,קרמיקה ,מסחור תהליך הפיוז'ן
שרלוונטי היום במסכי הטלפונים הניידים ,את הסיבים האופטיים ואת טכנולוגיית ה.LCD-
חברה שעומדת בפני רכישה ,יש טיפ שהוא טכני אך קריטי – היא צריכה מסד נתונים מעודכן ונכון כל הזמן של
חוזים ,הסכמים ,פגישות וכו' .חברה כמונו שנכנסה לתהליך  ,DDכחודש וחצי ,והם עבדו גם בחגים שלהם ,ובלי
המידע הזה ,זה בלתי אפשרי לעשות את זה.
מובייל אקסס היתה חברה בצמיחה אבל אחרי משבר ,והצורך בתשתיות עלה מאד .החברה חיפשה את היעד
הבא שלה ,נחשבת מובילה טכנולוגית ,אבל עם אפשרויות כספיות מוגבלות ,עד רמת ההון החוזר ,רווחיות
בעייתית בגלל גוף הפיתוח הגדול.
למה קורנינג קנתה? כי יש הרה וויר בווירלס ...קורנינג ראתה בזה עתיד עסקי לעצמה .הפייבר יהיה משמעותי
ביישום .הם קנו את מובייל אקסס בגלל היקף השוק שלה והחדשנות שלה .היא ניסתה לפתח מוצר מדף כמו של
מובייל אקסס ,אבל הוא לא הפך מסחרי .לכן זו היתה רכישה מצויינת לשני הצדדים .היינו מוכנים לצעד הבא.
לאקזיט .לא היה מעולם לחץ לאקזיט מבעלי המניות.
בשוק באותה עת יש קונסולידציה ,וחברות גדולות כמו טייקו עושות רכישות של חברות בתחום .שני עובדים שלנו
לשעבר הובילו את הפרייקט המקביל בקורנינג.
אינטגרציה – איך לעשות את זה?
קודם כל – לחשוב על איך לעשות את זה .איך מכניסים עסק גדל לתוך עסק קיים? איך בונים מבנה עסקי סביב
העסק הזה? קורנינג החליטה על מינימום התערבות – שהחברה תצמח איך שהיא ואנחנו נתמוך .למעט המנכ"ל
כל ההנהלה נשארה במקומה .ההחלטה שהרכישה תאפשר התרחבות .המנכ"ל שהחליף את המנכ"ל שלנו הוא
מספר  3בחטיבת הטלקום של קורנינג – וזה קריטי להחלקת תהליך ההטמעה של החברה בתוך החברה
הרוכשת .אחד הדברים הראשונים שעשינו הוא הטמעת מערכת ה CRM -של קורנינג במובייל אקסס כדי להרחיב
את הלידים שלנו .זה תרם לעפילות העסקית באופן הדדי מיידי.
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קורנינג הבינה שהאנשים הם הנכס של החברה ושמה לעצמה למטרה לשמר את האנשים המרכזיים .מאד תרם
להצלחה.
קורנינג העבירה את כל פעילות הפיתוח של המוצר הבא לישראל .זה לא טריוויאלי ,בייחוד לחברה שזו הפעם
הראשונה שיש לה נציגות בארץ .מפחיד להיכנס לפה ,בעיקר מסיבות גיאו-פוליטיות .הצוות הבכיר של קורנינג
שרצה לחתום על העסקה פחד לבוא בגלל המהומות במצריים...
קורנינג ידועה באיכות מוצריה והיה חיוני לתכנן את העלאת האיכויות שלנו לרמה אחרת.
עברנו גם תהליך של שינוי מבנה כח האדם בחברה .היום אנחנו בחלקנו עובדי מיקור חוץ.
אינטגרציה היא שינוי ואף אחד לא אוהב שינוי .מי שלא הבין שהשינוי קורה ,מצא עצמו בחוץ .תהליך כזה משפיע
על כולם ,על צורת החשיבה ,על ההתקדמות ,על האפשרויות של אנשים לטוב ולרע.
אינטגרציה פיננסית –
 .6יצירת שקיפות עם החברה האם ,לצורך בניית אמון בצד השני .זה כמו חתונה עם מישהו שפגשת אתמול.
חשוב לבנות אמון אישי בדחיפות.
 .3יצירת בסיסי דיווח אמינים ,נכונים ובמועד.
 .2תרבות של עמידה ביעדים.
 .4ציות :תוך שנה הגענו ל  SOXמלא כולל בתהליכים הפנימיים של החברה.
הסביבה העסקית בישראל לא קלה לעיכול .קשה לאמריקאים להבין שיש  IPבישראל .לדעתי ,ישראל עדיין
אטרקטיבית מבחינת מבנה המסים ,ואנחנו משאירים ומרחיבים את הקניין הרוחני שלנו פה.
מבנה השכר בישראל גם הוא לא ברור לאמריקאים .תכניות ליסינג ,מבנה פיצויים ,קרן השתלמות ...המעניין הוא
שזה דווקא בא לטובת העובדים שלנו .כשמנסים להשוות שכר בישראל לעובדים בחו"ל – השכר פה יפה.
החברה נמצאת בצמיחה ותמשיך כך.

ענת גיל  ,VPמנהלת פעילות מרכזי פיתוח מרוחקים ,נס טכנולוגיות :השיקולים בהקמת מרכזי פיתוח
מרוחקים
נס נרכשה בסוף  3366ע"י קרן ההשקעות של סיטי בנק .בין יתר פעילויותינו אנחנו עושים הרבה מאד  ITויישום
מערכות 3833 .עובדים ,וכמעט כולם באינטגרציה .אבל חצי מהעסקים שלנו הם מרכזי הפיתוח .לפני יותר משנה
זכינו במרכז של ברקליס להקמת ותפעול מעבדת הפיתוח של הבנק בישראל.
מרכזי הפיתוח שלנו התחילו בהודו לפני  63שנים .חשבנו מה למכור בארה"ב שהכי טוב למכור .OFF SHORE
העסק הלך ותפח עם  1מעבדות גדולות בהודו עבור לקוחות בעיקר מארה"ב ,אירופה ואפילו קצת בישראל.
הוקמו מעבדות נוספות במזרח אירופה ,בערים פריפריאליות (לא במרכז) .לפני שנה וחצי הקמנו מעבדה שניה
ביאש ברומניה .מעבדה נוספת בפיטסבורג בארה"ב שהחזירה חלק מהפעילות של  SPמהודו.

פנחס רוזן  ,27תל אביב
טל'  03-5554555פקס 03-5525755
lead@cfo-forum.org

www.cfo-forum.org

עכשיו אנחנו מקימים מעבדה גדולה בבאר שבע ,בעזרת הדחיפה הגדולה של המדינה.
מה יש במרכזי פיתוח? הבסיס הוא מו"פ וסביבו נוצר אקוסיסטם שלם – שכולל בדיקות ,שירותים מקצועיים,
תמיכה ,והכל הכל נעשה קרוב.
הקמת מעבדת פיתוח – הטריגר להקמת מרכז פיתוח מרוחק הוא בד"כ סמנכ"לי הכספים – מסיבות של התייעלות
תוך כדי התרחבות באזור שהוא  .LOW COSTתמיד חושבים שזה רק המו"פ ופיתוח המוצר ,אבל זה הרבה מעבר
לזה .המו"פ הוא רק  .33%שאר ה 83%-כוללים עבודה מרחוק ,שימור ידע מרחוק ,פיתוח כלים לעבודה מרחוק,
התחברות למרכז ,איוש משרות מרחוק על כל הדרישות והחוקים המתחייבים ,ניהול המתקן ,המשרדים ,הנתונים,
הגיבויים וכו' ,ניהול התפעול וכו'.
מבחינת אתגרים בהקמת מרכז פיתוח ,זה כולל היבטים פיננסיים ותמריצים שונים ואיך לעמוד בחוקי מדע"ר וכו',
שיקולים של חוקי עבודה ,תרבות ארגונית ,מיקום הלקוחות.
התהליך מובנה מאד ומתחילים תמיד בשאלה האם להוציא את הפעילות הזו החוצה ,כולל שאלות של כוח אדם.
השאלה שתבוא אח"כ היא בחירת המיקום המתאים (הכי זול זה לא תמיד הכי טוב).
חשוב להבין שבשנים הראשונות יש קונפליקט גדול בין המו"פ לכספים בכל מה שקשור לזה .הכסף מהיום הראשון
כבר נחסך משמעותית ,אבל המו"פ רואה שהיעילות נמוכה מאד ,ולוקח זמן ותקופה שהיא מתאזנת ועולה .אחרי
שלוש שנים הפרוייקט מחזיר את ה ,ROI-וצריך לקחת את זה מראש בחשבון – שנתיים שלוש עד שמרכז פיתוח
מרוחק מתייצב.

ירון שוחט :COO , Actimize- Nice ,סיפור לקוח – הקמת מרכז פיתוח מרוחק
נייס כוללת שלוש חטיבות – אקטימייז היא זו שנותנת שירותים פיננסיים .חברה גלובלית ,שנותנת שירותים
במניעת הלבנת הון ,מניעת מעילות ,מסחר בני"ע על כל הרגולציה שלו ,וניהול סיכונים.
נס היא אחד משלושה שותפים שלנו למיקור חוץ .הקמנו בסלובקיה ,בקוסיצ'ו ,פעילות ,מפני שרכשנו חברה
אנגלית שלה היתה פעילות מיקור חוץ שם ,שהיא חלק מהמו"פ שלהם .היו שם  63אנשי פיתוח ,ונס נתנה להם
את הפעילות הזו.
הבנו שתמיכה ליד מרכז של  13אנשי פיתוח נותנת ערך מוסף משמעותי .מאותה נקודה המשכנו להגדיל את
הפעילות בסלובקיה בפונקציות היקפיות ,כשבשנה האחרונה נתנו לצוות לפתח את המוצר של הדור הבא .זה צעד
מאד משמעותי לחברה שמשתמשת במיקור חוץ ,כי בד"כ ההמלצה שלי היא שהם יעשו תחזוקה של מוצרים
קיימים ,ולא מוצר חדש לחלוטין .אבל אנחנו מספיק בטוחים בהם.
מיקור חוץ – שיקולים
 .6הורדת עלות ללא פגיעה ביעילות – לא ללכת על הכי זול!
 –HR .3חייבים לשמור את הדנ"א הנכון בקבוצת מיקור חוץ ,ממש כמו בקבוצת המו"פ בישראל ,וכן קיום
תהליכי הכשרה כלליים ועל המוצר שלנו ועתיד העובדים וקידומם.
 .2המיקום והתרבות הארגונית שלו.
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 .4המוצרים שדורשים מהם לפתח – להתחיל במוצרים שקיימים ויש הרבה ידע בארגון לגביהם ודורשים רק
תחזוקה .אח"כ אפשר להתקדם למוצרים חדשים.
נכון להיום ,המרכז שלנו בסלובקיה הוא בעיקרו מו"פ ,עם הזמן כשהוא התייצב והיה שם ידע ויכולות ,הוספנו
תמיכה ללקוחות ושירותים מקצועיים .הוספת פונקציות נוספות נותנת גם הזדמנות לאנשים להתקדם מקצועית.
משהו מדהים שקרה הוא שימור יוצא דופן של כח האדם 0% .תחלופה על פני  1שנים !!! חוויתי גם מיקור חוץ של
 23%בשנה בהודו .יש תחושת שייכות חזקה של הצוות לנייס-אקטימייז .הם מרגישים שייכים כמו כל עובד
בישראל .יש שם מנהל חזק שנמצא איתנו מהיום הראשון – מאד חשוב.
גורמי הצלחה –
 .6אוטונומיה באופן העבודה – שותפים לתכנון ,לחשיבה.
 .3התייחסות כאל חלק מנייס-אקטימייז  -ולא כאל קבלן מבצע.
 .2מיקום .אמנם לא בחרנו אותו אבל מצאנו אותו כמוצלח בגלל הקרבה לישראל וגם ללקוחות באירופה,
בזכות התרבות של האנשים שמתאימה לנו.
 .4תחלופת כח אדם נמוכה ,ותזוזות פנימיות בתוך הארגון.
 .1מנהל אתר חזק ודומיננטי שרואה בהצלחת הצוות את הצלחתו.
 .6גידול למסה קריטית והמשך צמיחה כל הזמן.

פאנל  CFOsבנושא מימון חברות – מצגים משלבים שונים של חיי החברה
אילנה לוריא  CFOנובלסט
אנחנו סטרטאפ לא שגרתי ,ששרד על אף שנוסד עם פרוץ המשבר ,ועדיין נתקלים בבעיות מימון .התחלנו למכור
אחרי  4שנות פיתוח בדצמבר  ,3366היום עם הזמנות של  66.6מיליון דולר .הסטטיסטיקה היא שבשנה
הראשונה מוכרים  233-133מיליון דולר לחברות ברמה  3או  .2בחברה הושקעו  60.2מיליון דולר עם 20
משקיעים פרטיים .בפברואר האחרון הצטרף גם משקיע מוסדי ראשון .בנוסף אנחנו נתמכי מדען .השנה הגשנו
בקשה במסגרת תכנית החלל .יש הרבה אתגרים בכך.
יש לנו  43עובדים ,והמשקל הגדול עדיין במו"פ .יש לנו  06לקוחות ,ויותר מאלף התקנות שכבר בוצעו 0 .פטנטים
וייצור בפלקסטרוניקס.
סיפור הצלחה ועדיין כל יום מלווה בכסיסת ציפורניים .הכסף הוא בהשקעות מו"פ שעלו הרבה כסף ועוד יעלו
הרבה .האתגר הנוסף הוא שכל הלקוחות המפוארים שלנו עדיין מצריכים הרבה הון חוזר .אנחנו חייבים לייצר
למלאי .אנחנו בחלק מהמקרים ספק יחיד וצריך לממן ולייצר את הרכיבים וזה לוקח חצי שנה .החברה חשבה
שתמכור בש לב מוקדם יותר ממה שהיא מכרה בפועל ולקחה הלוואה מבעלי מניות קיימים .היא מוגנת בשעבוד
מדרגה ראשונה .זה פתרון חלקי ומאוחר מאד.
רצינו לקחת הלוואה מבנק שלוחות התשלום שלה היו נוחים ואפשרו גרייס ,שיעור הריבית היה הוגן ולא היו
מגבלות על שימוש בכסף .החסרונות שהביאו לאי מימושה היה שעל החצי הראשון היינו אמורים לשמור חצי בבנק
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ולא לגעת בזה .בעצם זה גילם שיעורי רבית לא סבירים של  .33-23%החברה באמת היתה צריכה באותו שלב
את הכסף .על מנת לקבל את החצי השני היינו צריכים מזומנים בגובה של כמעט כל העסקה בבנק .כמובן
שהעסקה לא יצאה לפועל.
מה עשינו בכל זאת – מצאנו דרך לגוף אמריקאי שהתמחותו במימון של הזמנות לקוח ומימון חייבים .גוף
שהתרשם מאד מבסיס הלקוחות שלנו שהם בהחלט מהשורה הראשונה ,התרשם מהחברה והטכנולוגיה ,והציע
 6.3מיליון דולר ,פלוס מסגרות אשראי נוספות ולמעשה הרבית הנומינלית גבוהה ,אבל האפקטיבית יצאה נמוכה
פי שתיים .תהליך הבחינה ותהליך יצירת מסמכים הוא קצר יחסית – חודש והכסף מגיע .יש מגבלה על שימוש
בכסף לצרכי הון חוזר בלבד ,אבל זה קל בהרבה מהמגבלות שמטילים הבנקים .ההתנהלות מולם קלה בהרבה
ועסקית יותר ,ומאפשרת להגדיל את מסגרת האשראי .הביטחונות זהים לאלה שביקש הבנק – הכפפת השיעבוד
לטובת בעלי ההלוואה הקיימת .זה גוף שמתאים לכל מי שצריך לייצר למלאי ובסיס לקוחות מכובד.
על תכנית החלל – הגשנו השנה בקשה למדע"ר ,זו השנה הרביעית שאנו מבקשים ומקבלים מימון יפה .אנחנו
מתאימים בדיוק לפי כל הקריטריונים .אחוזי מימון של עד  ,63%אבל בגלל הבחירות ואישורי התקציב הנדחים,
ולהבדיל מהתכניות הוותיקות שיש בהן כבר סדר רץ של התחייבויות ותשלומים לחברות ,התקציב עדיין לא אושר.
נתקענו .יש תכנית פיתוח של הדור הבא ,החוזים עם הספקים וכו' ,בסכומים כבדים מאד ,ועדיין לא יודעים אפילו
כמה יאשרו לנו .אנחנו באיחור של חצי שנה בפיתוח ,ובעמידה מול הלקוחות.

גילי שליטא  CFOטופ אימאג'
החברה הוקמה ב ,6223-הונפקה בנסדק ב .6226-אנחנו חברת תוכנה שמתמודדת עם המידע שמגיע לארגון
בעיקר בתחום הניירת .בחברות ענק כמו הלקוחות שלנו (קוקה קולה ,פדקס וכו') ,כשמגיע נייר לארגון ,לא תמיד
יודעים מה לעשות איתו ומי צריך לאשר והאם לשמור את האישור וכו'.
בשנת  3336החברה היתה אחרי כמה שנים מוצלחות ורצינו לרכוש חברות .רצו לגייס אג"ח להמרה בבורסה
בארץ .גויסו  61מילון דולר ,נרכשו החברות 3330-8 .היו קשות מאד וכל הכסף נשרף .אג"ח להמרה – אופציה
רעה לחברות טכנולוגיה .אנחנו לא יודעים לשרת חוב בכזה סדר גודל .שנת  – 3332החזר האג"ח הגיע .הוכרחנו
לקצץ באנשים ובמשכורות .בסוף השנה כשנזקקנו למימון לא קיבלנו אותו מאף גוף ,אבל הצלחנו להחזיר את
מרבית החוב.
פנינו ל  –PIPEגיוס לציבוריים ממשקיעים פרטיים בארה"ב .זה אפשרי ומהיר מאד בסכומים קטנים – גייסנו 2
מיליון דולר תוך  34שעות .היו"ר שלנו היה יומיים בארה"ב ,יום למחרת בבוקר המסמכים נחתמו וכעבור יומיים
הכסף היה בבנק.
עוד אופציה יחסית זריזה היא בתשקיף מדף .יש פה הרבה עניין של טיימינג של השוק ושל וול סטריט .המניה
היתה אז חצי דולר ואמרו לי שגם זה יותר מדי ...היום אנחנו שוקלים תשקיפי מדף כאטרקטיביים מאד.
לגבי מימונים לא ציבוריים – יש לנו חמש גאוגרפיות שמחזיקים בהן מזומנים למשכורות .אנחנו מנסים להשיג
מימון במדינות שונות וזה היתרון .לגבי פקטורינג של לקוחות – בארץ הם לא הצליחו לעשות את זה כי הלקוחות
בגרמניה והחשבוניות יוצאות משם .גם מבחינת הבנקים פה אין אפשרות להתמודד עם זה .זה לא עובד .החשבים
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שלי באירופה הצליחו לעשות פקטורינג מקומי בגרמניה ב .3.4%-זה מאד מקובל שם .זה לא מימון של רבעון אבל
זה נותן את המקפצה של השוטף בסוף רבעון.
מימון בנקאי – כל השנים עבדנו עם בנק מסוים בקו אשראי של מיליון דולר וזה היה נוח להם כשהיה לנו כסף
בקופה .כשיתרת המזומן דעכה ,פתאום בוטל לנו קו האשראי .כל הקלישאות על המערכת הבנקאית נכונות בעיני.
לפני שנה וחצי המצב השתפר ,הגיעה פניה מבנק אחר ופתאום כמובן הכל נסגר ברמה הפרסונלית – וקו האשראי
חזר לחיינו עם קובננטס סבירים ללא החזקת מזומן .הבוקר קיבלנו שוב טלפון מהבנק הראשון שחושב שרוצה
לתת לנו שוב קו אשראי של מיליון דולר .צריך לייצר מערכות יחסים אישיות בזמנים הטובים כדי שיעמדו לטובתנו
בזמנים הקשים.

ישי בסיס ITS CFO
 ITSהיא חברה פרטית תעשייתית שמייצרת מכונות אלקטרומכניות ללקוחות ובהם  ,HPאורבוטק ,תעשיה אווירית
וכו' .יש לנו שני אתרים בארץ ואחד בסין.
קרן הון סיכון – גייסנו בהצלחה  23מיליון שקל לחברה אחות מקרן ישראל ,החברה המגייסת היא טכנולוגית
ובעלת פוטנציאל אבל ללא מזומנים .הבנקים מושכים את האובליגו ,אין סבב גיוס פנימי נוסף ,והזמן נוקף ומקשה.
מצאנו עצמנו מגיעים לשלב המשא ומתן .סגרנו עם קרן שמאמינה בחברה והתחיל תהליך בדיקת הנאותות.
המשקיע רוצה לבדוק את ההשקעה ואין לו סיבה לקצר את התהליך ,למרות שהחברה במצוקה וצריכה את הכסף
מהר .החברה ובעלי המניות מגלים גמישות לפשרות עם הקרן כדי לקדם את התהליך מהר .יש בתהליך הזה
פרדוקס כי לא כל המנהלים יישארו בסופו בחברה ,והקרן לפעמים תנהל את החברה בסוף .אז המנכ"ל  /סמנכ"ל
מטרתו לסיים את התהליך ,שבסופו הם יישארו בחוץ .הדינמיקה היא כבדה ומורכבת .הסכמי השקעה – למשקיע
יש כל ים להגן על השקעתו ועדיפות בהצלחה ובכישלון ,וכמובן דמי ניהול שהוא מקבל על ליווי התהליך.
גיוס חוב מבעל מניות בחברה – החברה בשפל ,הבנקים מצמצמים אשראים ומתחילים להעלות את מחיר הכסף,
ברור שצריך מקור מימון חלופי .דווקא אז צריך עוד כסף ופנינו לבנק מקביל שישא בנטל המימון ומאושר אשראי
לא גבוה עם בטוחות רחבות וערבות בעלים צמודה .המימון לא מספיק ובעל השליטה משלים מכיסו את היתרה.
חשוב להדגיש שבחברה פרטית שבעל השליטה הוא בד"כ גם המנכ"ל ,אין גבולות והוא יעשה הכל כדי לקיים את
החברה בלי פקטור של סיכון – החברה היא כמו ביתו הפרטי.
מימון בנקאי-מסחרי – כמה אשראי לבקש מהבנק? הכי רחב? לא בהכרח .זה אמנם יוצר דינמיות ומאפשר
להתמודד עם מצבי משבר ,אבל יש לכסף מחיר וזה גם יוצר תחושה של עודף נוחות בתוך הארגון שיכול להוציא
אותו ממיקוד ביצירת רווח ותזמ"ז חיובי .חלוקת אשראי לטווח ארוך או קצר – לטווח ארוך קשה יותר לבנק לקפל
בשעת צורך ,אבל אשראי קצר קל גם לחברה לקפל ולשפר את הוצאות המימון שלה .כשהגשם יורד הבנק צפוי
לסגור את המטריה .הבנקים מעדיפים לתת אשראי במקום בהם הסיכון נמוך והבטוחות רחבות ,אחרת מחיר
הכסף גבוה מאד ועלולה להידרש ערבות בעלים.
יש קנפליקט ברור בין בעלי ההון לחוב – וכל אחד יעדיף שהאחר יתן את המימון לתקופת הביניים .כשהמצב
משתפר ,תתקשרו לכל הבנקים שלא רצו לדבר איתכם ותעשו שופינג שישפר את מחיר הכסף וירחיב את
האובליגו .בהלוואות של מאות מיליוני שקלים הלווה דומיננטי יותר מול הבנק.
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המדינה מובילה את הבנקים לצמצם אשראים לחברות בתקופות שפל ומשבר .אפילו באתר של בנק ישראל רואים
את הטענות אל הבנקים שלא צמצמו מספיק את האשראים.
פתרון מימון בזמן אמת עולה ביוקר לחברה ולבעלי המניות שלה .לכן צריך לצפות מראש ולטפל מבעוד מועד
במידת האפשר .אני מאמין שתמיכה יזומה של המדינה במימון עסקים ללא קשר לבנקים המסחריים תגביר את
המחה ,תגדיל משמעותית את כמות המועסקים ותייצר ערך מוסף גבוה ,גם אם לא כולם יוכלו להחזיר חובות
אבודים למדינה.

אורי שילה  CFOרדהיל
רדהיל עוסקת ברכישה ופיתוח של תרופות במודל ייחודי – אנחנו לא מתחילים בתרופות בשלב המולקולה
מהאוניברסיטה ,אלא בשלב מתקדם יותר .הקמנו אותה אחרי המשבר של  ,3338וחיפשנו בכל העולם תרופות
מעניינות שעברו חלק גדול מהפיתוח וממשיכים בעצמנו .יש לנו צנרת רחבה של  6תרופות במצב די מתקדם.
מימון מגורמים פרטיים – מאד רלוונטי היום כי הבנקים כל כך קשים ,והמענקים הממשלתיים כמעט לא קיימים.
אחד המקורות שעדיין בטוח וגדל ,אנשים שעשו כסף בהיי טק ומוכנים להסתכל על פרוייקטים בתחום ולהשקיע.
עשינו גיוס סיד ממשקיעים בארץ ובחו"ל ואחרי שנה נזקקנו לגיוס שני .הגענו למסקנה שאפשר לגייס מפרטיים ולא
מקרנות הון סיכון מהסיבות הידועות .ניצלנו קשרים שהיו לנו מפעילויות קודמות ועשינו ממש חוגי בית לגיוס
כספים אישי .התהליך היה מאד מוצלח על אף שהיה אינטנסיבי מאד וכלל גיוס של  66מיליון דולר מגורמים
פרטיים.
גם בהמשך כשעשינו הנפקה בארץ ,רוב הכסף הגיע מגורמים פרטיים .בדצמבר האחרון הנפקנו בארה"ב .סה"כ
גייסנו בעיקר מפרטיים  42מיליון דולר – כמעט בלי לבזבז זמן ולעכב פעילות ,ובלי להסתמך על בנקים או מענקים
ממשלתיים .בגלל שהתרופות בשלבים מתקדמים לא היה טעם לשעבד את הקניין הרוחני.
שתי תובנות על משקיעים פרטיים:
 .6הם משקיעים בך ופחות בביזנס ,גם אם הם באים מהעסק הזה במקור .נכון גם על משקיעים קיימים וגם
על חדשים.
 .3משקיע קיים מרוצה הוא נכס בל ישוער לגיוס משקיעים חדשים מתוך מעגלי ההיכרות שלהם .צריך
לתקשר באופן פתוח וסבלני עם המשקיעים וזה יוצר מערכת יחסים ששווה כסף בסופו של דבר.
אפשר עד  21בשנה ללא תשקיף ואם זה בחו"ל אפשר יותר.
הטיפוח של משקיעים באופן ישיר – יש הרבה שיחות אבל הדרישות הן פחות גדולות ויותר עדכונים שוטפים
טכניים.
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