
ביולי, נערך המפגש הראשון של הפורום הישראלי לקשרי משקיעים של איגוד החברות  5ביום חמישי, 
  .הציבוריות

 ןאייל חנקי בקהילת קשרי המשקיעים בישראל,אנו מודים למר אנו מודים למשתתפי המפגש, מנהלים בכירים
 – לעדי מולכו שכיבד אותנו בנוכחותו ובתמיכתו בפורום קשרי המשקיעים, אנו מודים ימנכ"ל קבוצת עזריאל

 .על האירוח המדהים ועל הרצאה מקצועית ופרקטית יבקבוצת עזריאל םמנהלת קשרי משקיעי וינשטיין

 םרי המשקיעים להצטרף ולקחת חלק פעיל בפעילויות הפורואנו קוראים לקהילת קש

מנהלים בכירים בקהילת קשרי המשקיעים בחברות מובילות במשק ,  35הנוכחות, וההשתתפות הפעילה של 

הצביעה על הנכונות, והצורך האמיתי של קהילה זו להתאגד,להתייעץ ולהעלות על סדר היום העסקי והציבורי 

מרכזיותו ותרומתו לצמיחה העסקית של החברות ולהתנהלות העסקית במשק את חשיבותו של התחום, 

 .הישראלי ובכך לצרף את ישראל לשורה של מדינות מפותחות בהן פועלים פורומים דומים

במפגש הצגנו את מבנה הפורום, חזון הפורום והתכניות לשנה הקרובה. הדגש כי הפורום הוא הבית המקצועי 

בקהילת קשרי המשקיעים בישראל והצלחתו מבוססת על השתתפות פעילה של  של כל אחד ואחת מהחברים

 .החברים

פתח את המפגש והציג את התרומה ההדדית בין האיגוד לבין  ,תאילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריו

הפורום, ואת ההשפעה של אירועים מרכזיים במשק ובחברות על אסטרטגיית קשרי המשקיעים ועל פעילות 

 .החברות בשוק ההון

 ההציגה את חזון מטרות ומבנה הפורום ואת התכנית לשנה הקרוב ,םאיריס גולני מנהלת הפורו

 לחץ כאן מפגשלצפיה במצגת ה

Benjamin Brisedou 

 Relationship Manager & Business Development 

BNY Mellon  

אשר העניק חסות ראשונה לפורום, ובזכותה נוצרה ההזדמנות להקמה וצמיחת nBNY Mello  , הציג את

  BNYפעולה שלהפורום. בן, הציג את פעילות הארגון בישראל, תכניות עתידיות בשוק הישראלי ואת שיתוף ה

 Mellonםעם שוק ההון הישראלי ועם הפורום הישראלי לקשרי משקיעי 

בירכה על ההתנעה של הפורום בשם ועדת ההיגוי  ,סדניאלה פיין, מנהלת קשרי המשקיעים בקבוצת שטראו

  .המקצועית, סיפרה על תהליך ההקמה של הפורום,והציגה את המעורבות הפעילה של חברי וועדת ההיגוי

לך המפגש התקיים דיון פתוח בו הציגו מנהלים בכירים אתגרים, שאלות ודגשים בעבודה היומיומית בתחום במה

 .קשרי המשקיעים, רעיונות לסוגיות חשובות ונושאים לדיון מפרה

 תוינשטיין , מנהלת קשרי משקיעים, קבוצ–עדי מולכו  המפגש הסתיים במצגת מקצועית, פרקטית ועניינית של
 (ושא: אסטרטגיית קשרי המשקיעים והכנת התכנית השנתית . )המצגת תועבר לחברי הפורום בנ יעזריאל

בהזדמנות זו , אנו קוראים לקהילת קשרי המשקיעים להצטרף לרשימת התפוצה של הפורום, אותה אנו מגבשים 

 .ומרחיבים בימים אלו

לת הפורום הישראלי לקשרי לפרטים נוספים אודות הפורום מוזמנים ליצור קשר עם איריס גולני,מנה
 8354596-052או בטלפון iris.golani@gmail.com  משקיעים במייל
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