אות הוקרה מיוחד
מוענק ל
חברי ועדת השופטים
רו

פרופ' חיים בן-שחר
פרופ

דורון בירגר
 CFOאלרון

המנהל הפיננסי ו CFO-בחברת טבע תעשיות פרמצבטיות
אחראי על תחומי כספים ,בקרה ומערכות מידע בחברה

רו"ח אבי ברגר
שותף מנהל
קסלמן וקסלמן
PWC

ארז ויגודמן
מנכ"ל עלית

משה חורב
מנכ"ל

ORACLE

ד"ר ראובן חורש
מנכ"ל משרד
התמ"ס

ד"ר יורם טורבוביץ
מנכ"ל דיסקונט
השקעות

עו"ד רם כספי
קובי ליף
מנכ"ל SUN

דן זיסקינד ממלא תפקיד של  CFOבחברת טבע מזה כ 25 -שנה .בתקופה
זו הפכה טבע מחברה מקומית שהיקף מכירותיה עשרות בודדות של מיליוני
דולר לקבוצה רב-לאומית עם מכירות בסכום העולה על  1.5מיליארד דולר.
טבע פועלת באמצעות עשרות רבות של חברות בנות אשר חלקן מהוות שחקן
עיקרי בשווקים בהם הן פועלות .דן זיסקינד ליווה את החברה לכל
אורך תהליך ההתפתחות שלה ובכך הוכיח יכולת נדירה להתאים את מתכונת
פעולתו כמנהל פיננסי להתפתחותה העסקית של החברה ,תוך שהוא תורם
לכך שתהליך צמיחה זה יהיה שקול ומבוקר .לדן זיסקינד תרומה
ברורה להצלחתה של טבע.
חשיבות תפקידו בחברה מוצאת ביטוי גם בעובדה כי דן זיסקינד משמש
חבר דירקטוריון של טבע ובכך הוא לוקח חלק בקביעת המדיניות העסקית
של החברה ומלווה את התהליכים העסקיים בכל רמות הדיון והבחינה שלהם.
חברת טבע הייתה מן הראשונות להיסחר ב NASDAQ-ושווי השוק שלה כיום
הינו למעלה מ -3.5מיליארד דולר .רישומן של מניות החברה למסחר בראשית
שנות השמונים היה צעד אסטרטגי בחדירה של טבע לשוק האמריקני .דן
זיסקינד ניהל מאז שורת הנפקות של מניות החברה ושל אגרות חוב
בהיקף כולל של כ -750מיליון דולר .עם בעלי המניות של טבע נמנים למעלה
ממאתיים משקיעים מוסדיים  -מספר גבוה בכל קנה מידה אמריקני  -ועל
הקשר השוטף עימם שוקד דן זיסקינד .הישגיו בתחומים אלה של שוק
ההון הינם יחודיים ולהם חשיבות חיונית בהתפתחותה של קבוצת טבע.
ישראל

ישראל )איזי( תפוחי
יו"ר בזק

בכל אלו מהווה דן זיסקינד ,מזה שנים ,דוגמא לתפקודו של
מנהל כספים ראשי בחברה ועל כך הוא זוכה לאות הוקרה מיוחד
מטעם הפורום למנהלי כספים ראשיים ) (CFOבישראל.
בשם ועדת השופטים

נגה קינן
מנכ"ל
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