
        
        
        
        
        
  
  

        
        
        
        
        
        
        

 לפסי  לפסי  לפסי  לפסי  של סלקום  של סלקום  של סלקום  של סלקום ה והחזרתהה והחזרתהה והחזרתהה והחזרתהלחברלחברלחברלחבר על תרומתו המשמעותית  על תרומתו המשמעותית  על תרומתו המשמעותית  על תרומתו המשמעותית ,,,, סלקום סלקום סלקום סלקוםCFOלטל רז לטל רז לטל רז לטל רז אות הוקרה מוענק בזאת אות הוקרה מוענק בזאת אות הוקרה מוענק בזאת אות הוקרה מוענק בזאת 
ל ל ל ל """"שותף מוביל בהגדרת האסטרטגיה והמדיניות לצד המנכשותף מוביל בהגדרת האסטרטגיה והמדיניות לצד המנכשותף מוביל בהגדרת האסטרטגיה והמדיניות לצד המנכשותף מוביל בהגדרת האסטרטגיה והמדיניות לצד המנכ על היותו  על היותו  על היותו  על היותו ....התפתחות והובלת השוקהתפתחות והובלת השוקהתפתחות והובלת השוקהתפתחות והובלת השוק, , , , צמיחהצמיחהצמיחהצמיחה

        ....והדירקטוריוןוהדירקטוריוןוהדירקטוריוןוהדירקטוריון
        

לפני כשנתיים צוות ניהול חדש ביצע מהפיכה בסלקום והחזיר את . האחרונותטל רז הוא אחד מעמודי התווך של סלקום בשנתיים 
י מערך דיווח "מהווה עוגן פיננסי וכלכלי לחברה ותומך בתהליכי הצמיחה ערז טל . התפתחות והובלת השוק, החברה לפסי צמיחה

סות וההוצאות וכן מימושה של תפישת בניית מערך בקרה מקיף הבודק במסננת דקה את ההכנ, מדוייק בסטנדרטים הגבוהים ביותר
  . עולם כלכלית המחייבת ומאפשרת בדיקת כדאיות לכל פרוייקט משמעותי של הוצאה או השקעה

  
הפיכת החברה מפרטית לציבורית באמצעות הנפקה מוצלחת הוא , הישג משמעותי שעמד במרכז תרומתו של טל רז לסלקום

זהו הישג מרשים . 70%- למעלה מ-ובניכוי דיבידנדים,  מאז ההנפקה50%-ה בכמניית החברה עלת. NYSEיורק -בבורסה של ניו
, אביב-טל רז פעל לרישום המניה בבורסה בתל. WALL STREET -בכל קנה מידה ועדות לאחת ההנפקות המוצלחות של השנה ב

הפיכת משמעותי נוסף לטל רז הוא הישג .  ופיתוח תשתית קשרי המשקיעים של החברה ₪ד מיליאר3ח של "גיוס חוב ציבורי באגל
  .התחום הפיננסי לגוף שמייצר הכנסות באמצעות מערכת המונעת זליגת הכנסות

  
-הוא מכהן בתפקידים שונים בקבוצה כבר כ. IDB עם רכישתה על ידי קבוצת 2005 סלקום בשנת CFO-טל רז החל את תפקידו כ

הוא מכיר מקרוב את  שוק התקשורת . ועד לתפקידו הנוכחי בסלקום אלרון CFOדרך , ל אלביט" ואז מנכCFO-החל מ,  שנים10
  .הסלולארית ונמנה בין מייסדיה של חברת פרטנר בה אף כיהן כחבר דירקטוריון

  

על תרומתו על תרומתו על תרומתו על תרומתו , , , ,  ועובדיה ועובדיה ועובדיה ועובדיה החברה החברה החברה החברההנהלתהנהלתהנהלתהנהלתעל אישיותו שמייצרת קונצנזוס ביחד עם על אישיותו שמייצרת קונצנזוס ביחד עם על אישיותו שמייצרת קונצנזוס ביחד עם על אישיותו שמייצרת קונצנזוס ביחד עם , , , , של טל רז לסלקוםשל טל רז לסלקוםשל טל רז לסלקוםשל טל רז לסלקוםעל תרומתו על תרומתו על תרומתו על תרומתו 
 אות הוקרה  אות הוקרה  אות הוקרה  אות הוקרה לטל רזלטל רזלטל רזלטל רזמוענק מוענק מוענק מוענק ובמיוחד על השגי ההנפקה ובמיוחד על השגי ההנפקה ובמיוחד על השגי ההנפקה ובמיוחד על השגי ההנפקה , , , , והובלת שוקוהובלת שוקוהובלת שוקוהובלת שוקהתפתחות התפתחות התפתחות התפתחות , , , , להחזרתה של החברה לצמיחהלהחזרתה של החברה לצמיחהלהחזרתה של החברה לצמיחהלהחזרתה של החברה לצמיחה
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        ,,,,ועדת השופטיםועדת השופטיםועדת השופטיםועדת השופטים    שם שם שם שם בבבב
        

        גה קינןגה קינןגה קינןגה קינןננננ
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