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09:00 - 08:00
התכנסות והתרשמות
09:15 - 09:00
דברי פתיחה
דורון שהרבני ,שותף מנהל EY ,ישראל
09:35 - 09:15
מה למדנו מאחת משנות השיא בהנפקות טכנולוגיה בארה"ב ומה צופן לנו העתיד?
דני אקרמן ,ראש תחום בנקאות השקעות בטכנולוגיה ,גולדמן זאקס ישראל
09:45-09:35
 - IPO readinessחדי הקרן הישראליים בדרך לוול סטריט
נעם קנטי ,שותף בכיר ,היי-טק EY ,ישראל ,משוחח עם דני אקרמן ,ראש תחום בנקאות השקעות בטכנולוגיה,
גולדמן זאקס ישראל
10:05 - 09:45
Meet your future consumer, Today
הילה כרמל ,שותפה ,מנהלת קבוצת  EY ,Customer & Digitalישראל
10:55 - 10:05
פאנל :השאלות שכל דירקטור צריך לדעת לשאול
מנחה :רונן מנשס ,שותף ,ראש המחלקה המקצועית EY ,ישראל
דוברים :רגינה אונגר ,יו"ר ,פקר פלדה תעשיות ,דירקטורית מנוסה בחברות גדולות
גילון בק ,שותף בכיר ,פימי השקעות
גבי זליגסון ,דירקטור בחברות  PubPlus ,Kornit Digital ,DSPGוAtlas Dynamics -
יפעת פלקון-שניידר ,חשבונאית ראשית של מחלקת תאגידים ,רשות ניירות ערך
ג'וש קירנן ,שותףLatham & Watkins ,
11:15 - 10:55
Data, dollars & cybersecurity
שרון כהן ,שותפה ,תחום  EY ,Cybersecurityישראל
11:45 - 11:15
הפסקת קפה

⏎ מסלול חברות ציבוריות בישראל

⏎ מסלול חברות ציבוריות בארה"ב

12:15 - 11:45
סקירה שנתית של רשות ניירות ערך
אדוה מדליון ,ראש אשכול הכרה בהכנסה ,מגזרים ואחרים,
מחלקת תאגידים ,רשות ניירות ערך

12:05 - 11:45
US IPOs: Key considerations
before and after the initial trade
פול דודק ,שותףLatham & Watkins ,
כריסטינה וויט ,שותפהLatham & Watkins ,

12:45 - 12:15
חידושים ועדכונים בתקינה הבינלאומית
גיל כץ ,שותף ,מחלקה מקצועית EY ,ישראל

12:35 - 12:05
פאנל :טרנדים עסקיים בתגמול הוני ליזמים ועובדים -
השלכות חשבונאיות ומיסוייות
מנחה :אלעד שטרנליכט ,שותף ,היי-טק EY ,ישראל
דוברים :יעל אלעד ,סמנכ"לית כספים ,אלף
רונן סולומון ,מנכ"ל ,אלטשולר שחם בנפיטס
גלעד שובל ,שותף ,מחלקת מיסים EY ,ישראל

13:45 - 12:45
פאנל :הערכות שווי
מנחה :ד"ר הדס גלנדר ,שותפה ,המחלקת הכלכלית,
 EYישראל
דוברים :טלי מנשה ,שותפה ,מיתר ליקוורניק גבע לשם טל
אלה פלדר ,דירקטורית ,אשטרום נכסים ,נתיבי ישראל ועוד
נגה קנז ,דירקטורית ,BIG ,חילן ,אלטשולר שחם בנפיטס ועוד
צביקה שכטר ,שותף מיסד ,קרשנדו ודירקטור חיצוני,
אפקון החזקות

13:45
ארוחת צהריים

Check in
בחסות:

12:55 - 12:35
עדכוני חשבונאות
איתי גוטליב ,שותף ,מחלקה מקצועית EY ,ישראל
13:55 - 12:55
פאנל :חברות למרחקים ארוכים
 DNAותשתיות שנדרשות לחברות בצמיחה
מנחה :נעם קנטי ,שותף בכיר ,היי-טק EY ,ישראל
דוברים :עופר כץFiverr ,CFO ,
אלדד מניב ,נשיא וTaboola ,COO-
ג'ייסון שווארץSimilarWeb ,CFO ,
דן שמגר ,שותף ,מיתר ליקוורניק גבע לשם טל

