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שלחו להדפסה

יהודה ויהודית ברוניצקי" :נמשיך להחזיק באורמת"

יזמי השנה

בני הזוג המחזיקים בשליטה בחברת האנרגיה אורמת ,שזכו הערב בתואר יזמי
השנה ,מבהירים" :נחזיק בחברה לא בשתי ידיים אלא בארבע ידיים"; וביחס
לניסיונות ההשתלטות של כצמן הם אומרים" :זה אומר שהוא מאמין בחברה"
נעמה סיקולר
"אקזיט היא לא המטרה היחידה ביזמות" ,אמר הערב יהודה ברוניצקי ,בעל השליטה בחברת האנרגיה
אורמת ,שזכה ביחד עם אשתו יהודית ברוניצקי בתואר יזמי השנה של ישראל לשנת  2008של פירמת
רואי החשבון ארנסט אנג יאנג-קוסט פורר את גבאי ו"גלובס".
במענה לשאלה כיצד הם מתייחסים למאבק השליטה המתרחש בשבועות האחרונים מול חיים כצמן,
בעל השליטה בגזית גלוב ,אמר יהודה ברוניצקי" :אנחנו ממשיכים לעשות את מה שצריך לעשות,
ממלאים את המצברים ,הדרך עוד ארוכה המטרה שלנו היא ליצור כמה שיותר מקומות עבודה".

ותמשיכו להחזיק בחברה?
"ממשיכים לעשות את מה
שצריך לעשות"
לחצו כאן להגדיל
הטקסט

"לא בשתי ידיים אלא בארבע ידיים .לא נפסיק לפעול בתחום האנרגיה הנקייה ,משם התחלנו ואנחנו
ממשיכים".

אבל בכל זאת אי אפשר שלא להתייחס לאיסוף המניות היומי של כצמן?
"אפשר ,ואפשר לא לענות" ,אמרה יהודית ברוניצקי" ,זה אומר שהוא מאמין בחברה אבל גם אנחנו
מאוד מאמינים בה".
בחודש מאי ייצגו יהודה ויהודית ברוניצקי את ישראל בגמר העולמי שיתקיים במונטה קרלו בהשתתפות
נציגים מ 35-מדינות.
עוד זכו בתחרות היזמים הבאים :בקטגוריה המקומית  -ערן לסל וזיו מנדל מגו'ן ברייס תלפיות.
בקטגוריה החברתית זכתה עמותת במעגלי צדק ובראשה אסף בנר ,חילי טרופר ,אפרת דגני-טופורוב
ושמולי נינג .בקטגורית הסטארט אפ זכה יהודה שרף מ.cardiogal-
נגה קינן יו"ר פורום ה CFO-וחברה בחבר השופטים סיפרה על הליך הבחירה" :בשונה משנים קודמות
נדהמתי לגלות שכל אחד מהשופטים העניק משמעות גדולה בבחירתו למאפיינים לאו דווקא כלכליים
מספריים אלא גם למאפיינים ערכיים כמו לשאלה האם החברות הישראליות צריכות לעשות אקזיט
בחו"ל ואם כן באיזה שלב .ערך מרכזי בשיפוט היה מה הזוכה יכול לתרום ותורם לחברה בישראל".

חזרה
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