קורס שוק ההון ומיסוי
סוגיות נבחרות לCFO -
יוני 1122
למשתתפי הקורס יחולק אוגדן קורס לצורך החומרים המקצועיים הרלוונטיים .הקורס הינו בן  62שעות אקדמיות.
הקורס יתקיים בימים המפורטים מטה ,בין השעות( 02:11-61:11 :התכנסות ב,)03:51-
סה"כ ארבעה מפגשים ,בתאריכים הבאים:
מפגש ראשון  -יום שני 2 ,ביוני 6100
מפגש שני  -יום שלישי14 ,ביוני 6100
מפגש שלישי  -יום שלישי 60 ,ביוני 6100
מפגש רביעי  -יום שלישי 62 ,ביוני 6100
הקורס יתקיים במשרדי  ,PwC Israelברחוב המרד  63מגדל הסחר קומה  61בתל-אביב
מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 6,211 :בתוספת מע"מ
לחברי פורום  CFOתינתן הנחה של 53%

מומלץ להקדים ולהירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל

הרשמה -התחייבות
לכבוד :פורום CFO
טל'  :03-5104555פקסmr@cfo-forum.org 00-5890781 :
הריני להירשם לקורס שוק ההון ומיסוי במחירים ובתנאים המפורטים מעלה:
 הריני חבר פורום וזכאי להנחה של 53%
 הריני עובד בחברה בה ה CFO -הינו חבר פורום וזכאי לכן להנחה של ( *02%יש להוסיף פרטי
קשר :מייל ונייד)
 הריני לקוח של חברת  PwCוזכאי להנחה של 02%
 אינני חבר פורום (יש להוסיף פרטי קשר :מייל ונייד)
 הפורום שומר לעצמו הזכות ,לפי שיקול דעתו ,שלא לאשר ההרשמה במקרים מסוימים
 ההרשמה -מחייבת .ביטול אפשרי אך ורק לפי תנאי הביטול המפורטים כלהלן:
 oשבוע לפני תחילת הקורס -ללא חיוב
 oפחות ימים משבוע -חיוב מלא
שם ____________________:תפקיד_________________________:
חברה_____________________________________:מס' ח.פ_________________________.
נייד ____________________:מייל_____________________________________________:
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מפגש מספר 0
יום שני 2 :ביוני 6100
03:51-00:11

התכנסות

00:11-00:03

דברי פתיחה

עפר לביא
מנכ"ל ,מרכז השתלמויות ,פורום CFO
רו"ח אבי נוימן
שותף מסים וראש מגזר שירותים
פיננסיים PwC Israel

00:03-01:03

שוק ההון האמריקאי מגמות ורגולציה:
 איפיונים ומגמות בשוק ההון האמריקאי
 הרגולציה בשוק ההון -מה נשתנה ,דגשים ומגמות
 ההשלכות לתפקוד הCFO-

עו"ד אדם קליין ועו"ד עידו צמח
גולדפרב ושות' ,עורכי דין

01:03-01:03
אפיונים ומגמות בשווקי ההון בעולם:
 ארה"ב
 אירופה
 אסיה

01:03-01:51

הפסקה

01:51-01:11

אתגרים בגיוסים בשוק ההון המתחדש:
 ניתוח השינויים בשוק ההון בעקבות המשבר הפיננסי
 השפעות וועדת חודק על השוק
 קונסולידציה בשוק ההון בעקבות הרגולציה
 אפיקי גיוס חדשים
 ה CFO-ואופטימיזציה של תהליך גיוסי ההון בראית :החברה,
המכשיר והעיתוי
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ערן פסטרנק,
מנכ"ל משותף ,פסטרנק שהם ,ניהול
השקעות

רנן כהן-אורגד
מנכ"ל לידר הנפקות

מפגש מספר 6
יום שלישי 01 :ביוני 6100
03:51-00:11

התכנסות

00:11-01:11

שיקולי מיסוי בתהליכי גיוס הון:
 שיקולי מיסוי עיקריים בבניית תהליך גיוס ההון
 נקודות מינוף ונקודות כשל מהיבט המס – כיצד לתכנן נכון
 אופטימיזציית מס לטווח קצר וטווח ארוך בבניית מבנה הנפקה
לצרכי מס

רו"ח אבי נוימן
שותף מסים וראש מגזר שירותים
פיננסיים PwC Israel

01:11-01:11

האתגרים העומדים בפני  CFOבחברות מול שוק ההון:
 ניתוח האתגרים והדגשים העיקריים
 שוק ההון ואכיפה מינהלית -השלכות חריפות וניהולן
 צ'ק ליסט עם מה מתמודדים
 כיצד לעשות זאת נכון
 תפקיד ואחריות CFO -

רו"ח אייל בן אבי
שותף ,מנהל משותף תחום ניהול
סיכונים ואקטואריה ,קבוצת הייעוץ
PwC Israel

01:11-01:03

הפסקה

01:03-00:11

שוק ההון מנקודת הראות וניסיון מעשי של  CFOמכהנת:
 בחינת שוק ההון והתועלת לחברה
 מבט כללי  ,נקודות ספציפיות ולקחים לקחת הביתה
 המחשות

טלי הובר
 CFOדואר ישראל

00:11-01:11

שיקולי מס בשינויי מבנה ערב הנפקה:
 שינויי מבנה כמנוף להנפקה.
 שיקולי מס עיקריים בשינויי מבנה ערב הנפקה והמתווים
לביצועם .
 תאונות מס בשינויי מבנה ערב הנפקה ודרכי מניעתן
 תפקיד הCFO -

רו"ח מוראד אבו חמדי
שותף מסיםPwC Israel ,
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מפגש מס 5
יום שלישי 60 :ביוני 6100
03:51-00:11

התכנסות

00:11-01:11

השקעת מוסדיים בחברות
איך חברה יכולה למשוך מוסדיים להשקיע בה:
 הבטי החברה
 הבטי המוסדיים

סער אבנרי
מנהל השקעות בכיר ,לאומי פרטנרס

01:11-01:11

חשיבות היכרות ה CFO-את הדרך בה פועלים מוסדיים:
 הפרמטרים העיקריים בעיני המוסדיים
 הCFO -והעבודה מול המוסדיים -אופטימיזציה

רו"ח מעוז פרנקו
מ"מ מנכ"ל דיסקונט שוקי הון ,דירקטור
בדיסקונט חיתום והנפקות

01:11-01:03

הפסקה

01:03-00:11

התמודדות אפקטיבית של  CFOעם הוראות המיסוי מול שוק ההון:
 סקירת הוראות מיסוי רלוונטיות לשוק ההון
 משמעויות  ,ניתוח השלכות
 כיצד להתמודד בתצורה אפקטיבית עם הוראות המיסוי על פני
זמן?

דרור טנא
 - CFOאי.בי.אי .בית השקעות

00:11-01:11

הערכות שווי ככלי מרכזי בבחינת השקעה על ידי מוסדיים  -כיצד בונים
תג מחיר הנכון:
 איתור והגדרת המרכיבים והמכלול אותו צריך להעריך
 - SWOT, strength, weakness, threats, opportunities במסגרת
ניהול הסיכונים
 ניתוח העבר ובניית התחזית -ומנופי ערך -כיצד?
 מכלול ההנחות הספציפיות והכלליות והרגישות לפרמטרים נבחרים
 ערך הגרט -כמרכיב עיקרי בשווי החברה .כיצד לטפל בו בצורה יותר
מעמיקה וממוקדת?
 עסקים בני השוואה
 הפעלת שיקול דעת -הערכת שווי איננה עשייה טכנית שגרתית!

רו"ח צור פניגשטיין
שותף ,ראש תחום הערכות שווי ,קבוצת
הייעוץPwC Israel ,
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מפגש מספר 1
יום שלישי 62 :ביוני 6100
03:51-00:11

התכנסות

16:00-16:30
Capital Markets in Asia: analysis, current and future
trends:
 China

Andrew Kaye-Head of Asia
William Blair
& Company

 India
 Japan
 Korea
!?What does it take to make it happen

00:51-01:03

 CFOושוק ההון במבחן המציאות החדשה :
 מה התחדש בעולם ה CFO -מול שוק ההון העדכני?
 עבודה נכונה מול שוק ההון
 תפקיד ה CFO -היום מול העבר בהקשר של שוק ההון

חן שרייבר
 CFOאפקון תעשיות

01:03-01:11

רגולציה בשוק ההון

רו"ח הילה בן חיים
סגנית בכירה לממונה על שוק ההון
באוצר והאחראית על מסגרות
ההשקעה למוסדיים

01:11-01:03

הפסקה

01:03-00:03

שוק ההון וה CFO -בחברה רב-לאומית:






דן זיסקינד CFO -טבע לשעבר

איפיונים ומגמות בשווקי ההון שמול החברה
התמודדות חברה רב לאומית בשוק ההון
הזדמנויות וסיכונים
גיוסי כספים – כיצד עושים זאת נכון על פני זמן
ה CFO -כשחקן מפתח מול שוק ההון על מרכיביו

00:03-00:31

הרצאת סיכום

00:31-01:11

חלוקת תעודות

רו"ח אבי ברגר
שותף מנהלPwC Israel ,
* יתכנו שינויים!
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