
  

CFOגזית גלוב   

  
מרכזי בהשגיה של החברה בשנים תפקיד  גיל קוטלרל, כחבר בצוות המוביל של החברה

 עם ערך נכסים של ן המניב"חברה הישראלית הגדולה בתחום הנדלהיא גלוב -גזית.       האחרונות
קנדה , ב" בארה–ל "אולם עיקר פעילותה בחו, א"החברה נסחרת בבורסה בת. ח" מילארד ש4.6- כ

. טורונטו ובבורסה הפיניתבבורסה של , NYSE-גלוב נסחרות ב- החברות הבנות של גזית. ואירופה
דוגמא לחברה ישראלית שפרצה את גבולות ישראל והפכה למובילה בתחומה מהווה גלוב - גזית

 זו החברה השלישית בגודלה בתחומה בקנדה ובפלורידה ורביעית –בשווקים בהם היא פועלת 
  . גלוב לפעילות באירופה- נכנסה לראשונה גזית2004בפברואר .  בטקסס

  
מצריך ניתוח ולמידה של החברות , הכולל מתן חוות דעתו המקצועית, גיל קוטלרתפקידו של 

עוד . ביקור בנכסים ופגישות עם גורמים מקומיים, הפוטנציאליות להשקעה והאזורים בהם הן פועלות
ומחוצה ,  בגיוס מקורות מימון ויצירת קווי אשראי מול המערכת הבנקאית בישראלקוטלרמטפל 

למערכת בנקאית ולחברות הדירוג , חשיפתו לשוק ההון. אות מיליוני שקליםבהיקפים של מ, לה
 לבנקאי השקעות -  נחשף גם  לשווקים הבינלאומיים קוטלר. גדולה ואינטנסיבית מהמקובל

סוכנויות דירוג בינלאומיות ובנקים זרים ואחראי על ניהול סיכוני השוק של החברה , בינלאומיים
גלוב - השלימה גזית, 2004במהלך . ת בשווקים בעלי מטבעות שוניםמפעילו, בין היתר, הנובעים

, ח" מיליארד ש2-בסכום של כמעט מ, ישירות או באמצעות חברות בנות, ח"או אג/גיוסי הון ו
  . ולראשונה באירו, דולר קנדי, דולר אמריקאי, בשקלים

  
הקשר בינו . חברה כוללת עבודה מול אנשי הכספים של החברות אותן רכשה הקוטלרעבודתו של 

חברות ושיתופי פעולה תוך הקפדה על , לבין אנשי הכספים בחברות הבנות מבוסס על הערכה הדדית
  . קודים ברורים של התנהלות חברות הבת אל מול חברת האם

  
ברמה המקצועית הגבוהה ובעבודתו המשותפת עם , גלוב-בתרומתו להצלחתה של גזית

,  בחברהCFOמודל ודוגמא ותפקודו של טלר גיל קומהווה , צוות ההנהלה הבכיר
  . ועל כך הוא זוכה לאות הוקרה
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 אורן לידר
CFO דיסקונט השקעות 
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 רונית מאור
CFO M-systems 

 

 

 


