עמוד 2/1

מיכה קורמן ניהול עסקי בע"מ ,חברה העוסקת בליווי חברות ועיקר התמחותה:
א .ניהול משברי להבראת חברות
ב .ניהול תהליכי להשבחת חברות ,לצמיחה ולהצפת ערך
החברה פועלת במגוון תחומים כגון :תעשייה ,קמעונאות ,מסחר ,שירותים ,התיישבות ,חקלאות ועוד.
בעלי החברה ומנהלה -מיכה קורמן  -בעל ניסיון רב שנים בתפקידי ניהול מגוונים בחברות גדולות במשק
בתחומי התעשייה ,ההיי-טק ,הקמעונאות והשירותים .לצידו ,ככל הנדרש ,צוות עוזרים מומחים בתחומים שונים.

תחומי התמחות עיקריים:
דיאגנוסטיקה עסקית-ניתוח מצב קיים ובדיקת כיווני התפתחות לעסק בראייה רב תחומית.
�ניהול מומחה לגיבוש ויישום תהליכי עבודה ,בניית תשתיות ,היערכות מחדש והבראת חברות ,בין היתר ,על ידי:
• הכנת תכנית עבודה.
• יישום התכנית במתכונת צרה )ניהול בודד( ,או רחבה )באמצעות צוות( ,ליווי צמוד בכל רמות הארגון.
• בניית/התאמת תהליכי עבודה בייצור ,תפעול ,פיננסים ,בקרה ועוד ,כגון :פתיחת צווארי בקבוק ,טיפול בפחת
)אובדנים( ,תכנון ,יישום וניהול מערכות תפעוליות )לוגיסטיקה ,רכש ,מערכות מידע ,משאבי אנוש ,בקרה ,הדרכה,
אחזקה( והתאמת מבנה ארגוני לחזון החברה ולמטרותיה.
התמחות פיננסית ,חשבונאית וכלכלית בסביבות תעשייה ,מסחר ,קמעונאות ,שירותים ,היי-טק
וחקלאות .במסגרת זו נערך גם טיפול במבנה המימוני ,הכולל בדיקת כושר החזר ,וכן שינויי מבנה מימוני
).(reﬁnancing
ניסיון ניהולי מקיף ומעמיק בארגונים מסחריים ,קמעונאות ,תעשייה ,חקלאות ,ארגונים ציבוריים ואחרים ,מקומיים
ובין לאומיים בהיבטים פיננסיים ,תפעוליים ,מסחריים ,לוגיסטיים ומשפטיים.
הכנת תכנית עסקית.
ביצוע הערכת שווי.
בדיקה וטיפול בנושא ניהול סיכונים.

המשך <<
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בדיקת נצילות הון ומשאבים אחרים.
גיבוש תכניות אסטרטגיות ויישומן.
תכנון ,יישום והטמעת תכניות להשבחת חברות ,לצמיחה ולהצפת ערך.
ניסיון מקיף בתהליכים עסקיים ,הקמת חברות ,רכישת חברות ומכירתן ,הנפקה ,מיזוג ,גיוס משקיעים ועוד.
פיתוח עסקי.
קשרים ענפים עם מוסדות ,בנקים ,ממשל וכיו"ב-שירותי ייצוג עסקי של הלקוח בנושא זה.
ליווי פיננסי מטעם מוסדות פיננסיים.

מוביל הפעילות  -מיכה קורמן – בעל יתרון יחסי מובהק בניהול ובאינטגרציה רב תחומית ,בעיקר בתפעול ובשרשרת
אספקה ,בתהליכי יצור ,במימון ,בכספים ובפיתוח עסקי.
בעל תארים בכלכלה -מורחב )בר-אילן( ,מנהל עסקים )בר-אילן( ומשפטים )הקריה האקדמית -קריית אונו( ,עו"ד מוסמך-
חבר לשכת עורכי הדין בישראל ,מגשר מוסמך ,משמש כנאמן וכמנהל מיוחד מטעם מערכת בתי המשפט בארץ בתחומי
חדלות פירעון.
סא"ל במיל' ,משמש כיו"ר דירקטוריון וכדירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות ,בארץ ובחו"ל .משמש כדירקטור ב"נבחרת
הדירקטורים" מטעם רשות החברות הממשלתיות
לרשות החברה עומדים אנשי מקצוע מורשים ,מנוסים ומומחים בתחומם ,לפי הצורך.
הפעילות בחברות אפשרית כמוביל וכמלווה ,כמנהל ,כדירקטור פעיל וכיו"ר.
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