01.12.2011

כנס תאגידים השלישי 2011 -
הכנס יתקיים

07:30 - 09:00
09:00 - 09:25
09:25 - 09:50
09:55 - 11:10
09:55 - 10:50
		

10:50 - 11:10
11:10 - 11:50
11:50 - 12:30
11:50 - 12:10
12:10 - 12:30
12:35 - 14:00
		
12:35 - 13:00
13:00 - 14:00

14:00 - 14:30
14:30

באולם סמולרש ,אוניברסיטת תל אביב

התכנסות והרשמה
הרצאה מרכזית • שמואל האוזר ,יו”ר רשות ניירות ערך
משולחנה של מחלקת תאגידים ברשות • שיראל גוטמן-עמירה ,מנהלת מחלקת תאגידים
השלכות המשבר הפיננסי על ההתנהלות בשוק ההון
פאנל הסדרי חוב  -תפקיד שוק ההון בעת משבר ,כשלים בשוק ההסדרים מתחילת המשבר		 ,
האם הלקחים הופקו? • מנחה :אמיר ברנע ,פרופ’ למימון ,המרכז הבינתחומי הרצליה
משתתפים:
עו”ד אברמי וול ,משרד עו”ד פישר ,בכר ,חן ,וול ,אוריון ושות’
אמיר וסרמן ,היועץ המשפטי ,רשות ניירות ערך
רון פאינרו ,שותף מנהל רונקו קפיטל פרטנרס ,לשעבר סמנכ”ל כספים אפריקה ישראל
רועי יקיר ,מנכ”ל כנף  -מנהל השקעות ראשי כלל ביטוח
כיצד הגילוי צריך ויכול לשרת הסדרים יעילים? • שריה אורגד ,ראש מערך רגולציה ויעוץ
משפטי ,מחלקת תאגידים
הפסקת קפה
חשבונאות ,דיווח כספי ושווי הוגן
יישום כללי החשבונאות בעידן ה • IFRS-יהודה אלגריסי ,רואה חשבון ראשי ,מחלקת תאגידים
הערכות שווי  -התערבות הרשות  -מקרים ותגובות • רון עמיחי ,כלכלן ראשי ואחראי תחום
הערכות שווי ,מחלקת תאגידים
ממשל תאגידי  -חיזוק כוחו של הציבור בעידן שאחרי הקמת בימ”ש כלכלי ותיקונים  16ו17-
לחוק החברות
תיקון  - 16סוגיות נבחרות מן העת האחרונה • אמיר הלמר ,ראש מערך תאגידים ודיווח,
מחלקת תאגידים
פאנל אקטיביזם מוסדי  -תפקיד המוסדיים בכובעם כציבור
מנחה :מוטי ימין ,יועץ בכיר ליו”ר הרשות
משתתפים:
הילה בן חיים ,סגנית בכירה לממונה על שוק ההון
שלומי ברכה ,סמנכ”ל השקעות פסגות גמל ופנסיה
פרופ’ אסף חמדני ,הפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית
יוני טל ,משנה למנכ”ל ומנהל אגף השקעות ,מנורה מבטחים
הרצאת סיום • המחלקה הכלכלית לקראת תום שנת פעילות • כבוד השופטת רות רונן,
המחלקה הכלכלית ,בית המשפט המחוזי בתל אביב
ארוחת צהריים
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