 נובה מכשירי מדידהCFO דרור דוד
Mr. Dror David was appointed as the Chief Financial Officer since November
2005. Mr. David joined Nova in April 1998, as the Company’s Controller, and
since then served in various financial and operational positions, including the
position of Vice President of Resources, in which he was responsible for the
finance, operations, information systems and human resources functions of the
Company. Mr. David was also a key member in the Company’s initial public
offering on NASDAQ in 2000 and led the Company’s private placement in 2007 and
secondary offering in 2010. Prior to joining Nova, Mr. David spent five years in public
accounting with Delloitte Touch in Tel Aviv, specializing in industrial high-tech companies. Mr.
David is a Certified Public Accountant in Israel, holds a B.A. in Accounting and Economics
from Bar Ilan University, and an M.B.A. from Derby University of Britain.

 ארנסט אנד יאנג ישראל, שותף היי טק,רו"ח אורן בראון
Oren Bar-On has been a senior partner at Ernst & Young since 1998. He has
vast experience in providing audit and advisory services to high tech
companies including U.S. SEC registrants and startup companies. In addition,
he offers consulting regarding M&As, private offerings, IPOs in the US and
London stock exchanges and ongoing tax consulting to companies. Oren’s
additional roles within the firm include: Venture Capital Advisory Group Leader
Strategic Growth Market Leader and IPO Leader. Oren holds a BA in
Economics and Accounting from Ben Gurion University and MBA in Diplomacy and Security
from Tel Aviv University.

' גולדפרב זליגמן ושות, שותף במחלקה הבינלאומית,עו"ד עידו צמח
עידו מייעץ לחברות ציבוריות וחברות ומשקיעים פרטיים ישראלים וזרים הפועלים בתחומים
 הוא. ממשל תאגידי וניירות ערך בארה"ב, בעיקר בנוגע להיבטים של דיני תאגידים,מגוונים
 ומאבקי, גיוסי הון,עוסק בעיקר בעסקאות רכישה והשקעה בעלות היבטים בינלאומיים
 לאחר שעבד כעורך דין במחלקת החברות1005  עידו הצטרף לגולדפרב בשנת.שליטה
 הוא בוגר. והנפקותM&A  שם עסק בליווי עסקאות,יורק- בניוWachtell Lipton במשרד
) ובעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת5001( האוניברסיטה העברית בירושלים
.)1000( ) ובניו יורק5001(  עידו חבר לשכת עורכי הדין בישראל.)5000( יורק- בניוFordham

Jason Schwartz CFO of Clarizen
Jason brings a proven record of success in financial and operations
management and leadership to Clarizen. Previously, he served as CFO and
Head of Marketing for ActivePath, where he led its initial sales and marketing
initiatives and raised $10 million of venture financing. As CFO of Actimize, he
led the company to an acquisition by NICE Systems Ltd. for $282 million and
oversaw its growth to a $100 million global business. As CFO of Cyota, Jason
was instrumental in the company’s rapid expansion and its acquisition by RSA Security for
$145 million. Prior to that, he served in various capacities in the finance department of
Shopping.com – including VP of Finance and CFO – from 2000 through the company’s initial
public offering in 2004. Earlier in his career, Jason worked for seven years at PwC LLP.
Jason is a CPA and holds a B.S. in Accounting from Yeshiva University.

 בחברות הטכנולוגיותCFOs מפגש
 תל אביב, הבורסה לניירות ערך,1121  ביוני12 ,יום חמישי
התכנסות

03:80-00:00

"הנפקה בבורסה – צעד ראשון בדרך אל "גלגל התנופה
 הבורסה לני"ע, מנהל יחידת המחקר במחלקה הכלכלית,קובי אברמוב

00:00-00:51

פריצת הדרך בצמיחתה של נובה
 נובה מכשירי מדידהCFO דרור דוד

00:51-00:91

מגמות בענף ההי טק והתפתחויות בגיוסי כספים לחברות היי טק
 ארנסט אנד יאנג ישראל, שותף היי טק,רו"ח אורן בראון

00:91-50:51

הפסקה

50:51-50:91

The JOBS Act
' גולדפרב זליגמן ושות, שותף,עו"ד עידו צמח

50:91-55:51

The role of the CFO in a high-velocity business
 קלאריזןCFO ג'ייסון שווארץ

55:51-55:91

 בחברות היי טקCFOs-הסוגיות הבוערות הייחודיות ל
דיון המשתתפים

55:91-51:51

 הבורסה לני"ע, מנהל יחידת המחקר במחלקה הכלכלית,קובי אברמוב
 הצטרף לסגל הבורסה.5005  ומונה לתפקידו הנוכחי בשנת5011 קובי אברמוב נולד בשנת
 שנים ככלכלן1 - לפני כן שימש כ. יוסי ניצני- כעוזר למנכ"ל הבורסה דאז5031 בשנת
 וכשנתיים כעוזר מחקר במחלקת,"במחלקת ני"ע בבנק לאומי וב"אופק ני"ע והשקעות
 בהשכלתו קובי בעל תואר בוגר בכלכלה מהאוניברסיטה העברית.המחקר של בנק ישראל
.אביב-) עם התמחות במימון מאוניברסיטת תלMBA( ומוסמך במנהל עסקים

