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 . בלתי תלויה כלכלי- הינה חברה פרטית לייעוץ פיננסייעוץ והשקעות בע"מ  –חברת לאור 

, ביצעה החברה מאות עבודות לחברות ציבוריות הנסחרות במדדים מובילים בבורסות 2009בשנת    מאז הקמתה

)נתיבי ישראל, משרד האוצר, משרד החקלאות, משרד   יםממשלתי   גופיםלחברות פרטיות ולבישראל ובחו"ל; כמו גם,  

 החינוך ועוד(. 

צוות המומחים של לאור משמש כמומחה מטעם בית המשפט הכלכלי ובתי המשפט לענייני משפחה וכן כיועץ לרשות 

 נדל"ן. המיסים בנושאים הקשורים להערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות 

קורד מוצלח ומוכח בכל הקשור לייעוץ וליווי מנהלי החברות במהלכים עסקיים ואסטרטגיים, כמו גם בביצוע  לחברה ר

ניתוחים כלכליים מורכבים הנדרשים בצמתי החלטה מרכזיים לצורך קבלת החלטות מהותיות, תוך שימוש במגוון 

 .ליזה מקצועית ומקיפהמערכות מידע פיננסיות מתקדמות המשמשות בסיס לביצוע אנ

 

 תחומי התמחות 
 
   קראת מיזוגים ורכישות;חברות ועסקים ל הערכות שווי 

 הערכות שווי לצרכים פיננסיים על פי דרישות תקני החשבונאות הבינלאומיים  (PPA ;)בחינה לירידת ערך , 

  ;הערכות שווי במסגרת איזון משאבים לבתי משפט לענייני משפחה 

   עסקיות, בדיקות כדאיות כלכלית ומצגות למשקיעים;הכנת תוכניות 

 ונגזריםהוגן של מכשירים פיננסים  הערכת שווי ; 

 תמחור מכשירים פיננסים ונגזרים ; 

  חוות דעת מומחה לבתי משפט; 

 חוות דעת בקשר עם יכולת פירעון; 

  השונותייצוג וליווי עסקים מול המערכת הבנקאית, לרבות הגשת בקשות לקרנות האשראי ; 

 בניית תוכניות תגמול לנושאי משרה בכירים; 

  לנושאי משרה בכיריםהכנת סקרי שכר . 

 

 הנהלה 

   הנדסה פיננסית, לרבות הנפקת  , בדגש על  שנים  16תחומי של  - ל ניסיון עסקי רבבע  –  ליטבינוב)איגור(  דוד

הערכת שווי הוגן של חברות, מכשירי חוב, נגזרים לסוגיהן, ומכשירים מעורבים.  וחברות בבורסה בת"א ובנאסד"ק  

 מכהן כיום כחבר מועצה במכון הייצוא.  

 ייה(.)בהתל  בעל רישיון לניהול תיקי השקעות .MBA -ו בעל תואר ראשון )בהצטיינות( בכלכלה      
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 תחומי ההתמחות 
 

 מימון פרויקטים  שוק מוסדי  בנקאות להשקעות  כלכלי-עסקיייעוץ   תקינה חשבונאית 

הקצאת עודף עלות  
 ( PPAרכישה )

  מיזוגים ורכישות   הערכת שווי חברות  
שיערוך ני"ע לא  
סחירים ובעלי  
 סחירות דלילה

 
בחינת היתכנות של 

 פרויקטים 

בדיקות פגימה 
 למוניטין 

 
חוות דעת מומחה  

 לבתי מומחה 
 

הנפקה ראשונה  
 ( IPOלציבור )

 
בחינת כדאיות  

השתתפות בהנפקות  
 והצעות רכש 

 
ייעוץ למשרדי  

ממשלה וחברות  
 ממשלתיות 

תמחור אופציות  
 לנושאי משרה 

  בדיקות כדאיות  
ייעוץ להנפקות 

 פרטיות 
 

שירותי ביקורת 
בתחומי השקעות  

 ורגולציה 
 

ליווי וייעוץ חברות  
 פרטיות 

תמחור מכשירים  
 פיננסים ונגזרים 

 
תוכניות עסקיות /  

 מכרזים 
   

בניית תוכניות תגמול  
 והכנת סקרי שכר 

 
ליווי במימון ובסגירה 

 פיננסית

הערכת שווי מניה 
 (409Aרגילה )

 

 
ייצוג חברות מול  
 המערכת הבנקאית 

  אנליזות חודק    
בניית מודלים  

 פיננסים מורכבים 

  
יעוץ לקרן לאומי  

לעסקים  ושכ"ל 
 קטנים 

   
מדיניות  בניית 

 השקעות
 Model Auditing 

 

 

 לקוחות 

עשרות משרד החקלאות( לצד  בתי משפט,  ,  רשות המיסים-משרד האוצרמשלתיים )גופים מים  בין לקוחות החברה נמנ 

  , כגון:מכל תחומי המשק והכלכלה חברות ציבוריות ופרטיות

   

 

 

 
    

   
 

 

 
 

   

     

 
    

 

http://www.icecure-medical.com/
http://www.rh.co.il/Default.aspx
http://www.elspec-ltd.com/
http://www.mishorim.com/Default.aspx
http://www.gazit-g.com/home/?l=HE
http://www.femi.com/femi

