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יו"ר מועצת המנהלים של דירקטוריון ) Bank Leumi (UKוחבר ועדות האשראי
והוועדה לענייני רגולציה ,של הדירקטוריון .
תום הקדנציה וסיום הכהונה – מאי .2020
יו"ר מועצת המנהלים של דירקטוריון  Bank Leumi Romaniaעד יולי  2019מועד בו
נמכרה השליטה בבנק זה.
חבר במועצת המנהלים של דירקטוריון  Bank Leumi USAוחבר ) משקיף ( בוועדת
הלוואות של הדירקטוריון עד פברואר .2020

התפקידים דלעיל בוצעו במסגרת הסכם ייעוץ עם בנק לאומי בנוגע לפעילות חברות הבנות
הבנקאיות בחו"ל.

מ -מאי  2012עד אפריל 2017
חבר הנהלה בבנק לאומי במעמד של סמנכ"ל בכיר ובתפקיד של ראש חטיבת אשראי בי"ל
ונדל"ן ) בין השנים  ( 2017 – 2014וראש חטיבת אשראי מובנה ונדל"ן ) בין השנים -2012
.( 2014
היחידות שדיווחו אלי במסגרת תפקידי זה  -מערך הבנייה והנדל"ן ,מערך אשראים מיוחדים ,
אשראי בי"ל והאגף למימון מורכב כמפורט בהמשך.
יו"ר הדירקטוריון של בנק לאומי  UKובנק לאומי רומניה.
להלן תאור התפקידים -
יו"ר הדירקטוריון של הבנק באנגליה )  Bank Leumi ( UKויו"ר דירקטוריון בנק לאומי רומניה
ריכוז וניהול עבודת הדירקטוריון  ,וועדותיו וישיבותיו וזאת לצורך פיקוח ואיתגור הנהלת
הבנק ,גיבוש האיסטרטגיה העסקית והטכנולוגית ,התווית החזון המטרות ועקרונות התרבות
הארגונית ,קביעת תאבון הסיכון במגזרי הפעילות של הבנק לרבות התייחסות להיבטים
רגולטוריים.
בנוסף  ,כיהנתי כחבר ועדת האשראי וועדת רגולציה של דירקטוריון הבנק באנגליה.

פירוט היחידות שדיווחו אלי ,במסגרת תפקידי כחבר הנהלה במהלך התקופה –
מערך הבנייה והנדל"ן  -המערך עסק במתן הלוואות ואשראים ) לרבות ערבויות על סוגיהן
השונים ( לייזמים ולווים הפעילים בתחום של הקמה ופיתוח של בנייני מגורים ,משרדים ,בתי
אבות ודיור מוגן ,מרכזים מסחריים ) וקניונים ( ,מרכזים לוגיסטיים ועוד וכן במתן אשראים
לזמן ארוך למימון נכסים מניבים במגזרים דלעיל.
המערך ליווה את פעילותם של קבלני ביצוע ותשתית והעמיד להם את האשראים והשירותים
הבנקאיים הנדרשים לפעילותם זו כמו הקמה ובנייה של בנייני מגורים ,משרדים מבנים
ציבוריים ,כבישים ומסילות ,נמלים ועוד.
יחידה במסגרת המערך שמשה כגורם המרכז והמטפל בארגון והעמדת מימון ) בד"כ עם
שותפים למימון – בנקים ו/או משקיעים מוסדיים ( לפרויקטים תשתיתיים גדולים במתכונת
הידועה בשם  . Project Financeלאורך השנים היחידה הייתה מעורבת במימון הקמתם
ותפעולם של פרויקטים רבים כגון -מתקני התפלה ,תחנות כוח ) על בסיס אנרגיה של גז
טבעי או אנרגיה סולארית ( ,מתקנים מסוג של "אגירה שאובה" ,כבישי אגרה ,רכבת קלה ,
ועוד.
מערך אשראים מיוחדים– המערך טפל בלקוחות מסחריים ועסקיים המצויים במשבר עסקי
ופיננסי במגמה לנקוט במהלכים המיועדים לייצב את מצבם ולהביאם חזרה למצב של
הבראה ו"עסקים כרגיל"  .לחילופין ,לפעול בהליכים של חילוט ומימוש בטחונות לגבי אותם
לקוחות ששיקומם אינו אפשרי.
אשראי בי"ל -מעורבות ופעילות בהגדרת המטרות  ,האסטרטגיה וקוויי המדיניות של
האשראים ) בעיקר המסחריים ( שהועמדו ללקוחות על ידי חברות הבנות הבנקאיות של
לאומי בחו"ל – באנגליה ,ארה"ב ורומניה.
האגף למימון מורכב – התמקד בליווי וביצוע )בדרך כלל בשתוף עם יחידות עסקיות נוספות (
בעסקות בעלות היקף גדול ו/או בעלות פרופיל פעילות וסיכון ייחודיים כדלקמן-







מימון מיזוגים ורכישות -היחידה עסקה בבניית מימון ,בד"כ בהיקפים משמעותיים
לרכישה של אמצעי שליטה בחברות.
אגף סחר בי"ל – ריכוז עבודת המטה בפעילות הסחר הבי"ל שנעשה באמצעות
הבנק וכן בארגון מימון לזמן ארוך של עסקות ייצוא של וניכיון חייבי חו"ל.
בדיקת מימון פרויקטים ותכניות השקעה – בדיקה כלכלית ותזרימית של תכניות
השקעה ופרויקטים לצורך בחינת כושר ההחזר של אשראים לזמן ארוך.
ארגון סינדיקטים ומכירת חובות – ריכוז הטיפול בשיתוף מממנים נוספים ) בד"כ
חברות ביטוח ומשקיעים מוסדיים ( בעסקות מימון גדולות וכן במכירה של חוסות
קיימים בשוק המישני.
סניף היהלומים – אחריות על המימון לפעילים במגזר ועל הסניף במתחם בורסת
היהלומים ברמת גן )וזאת בעת שלאומי היה מעורב במימון הענף(.

תפקידים נוספים במסגרת הבנק :
בשנים 2008-2012
ראש מערך בנייה ונדל"ן – על תפקוד המערך ופעילותו – ראה לעיל

בשנים 2001-2008
ראש האגף למימון מורכב – על פעילות האגף – ראה לעיל

בשנים 1991-2001
ראש סקטור בחטיבה העסקית של הבנק ובמערך הבנייה והנדל"ן.
במסגרת זו שמשתי כמנהל סקטור במגזרים הבאים – סקטור החקלאות והתעשייה
הקיבוצית  ,סקטור תעשייה ומסחר ) מתכת ואלקטרו מכניקה ,מזון ומשקאות  ,רשתות
מסחר ויבואנים (  ,סקטור קבלנים.

בשנים 1978-1991
תפקידים שונים בדרג ניהול ביניים בהנהלה המרכזית של הבנק כולל  -יחידת עסקים
במט"ח ,רפרנט ביחידת אשראים לחקלאות מנהל ענף קבלנים וייזמים בנדל"ן.

חברויות בוועדות
חברויות בוועדות ובפורומים שונים במסגרת פעילות הבנק ובמסגרת זו-







חבר בוועדת סיכונים של הנהלת הבנק שדנה בסיכונים לסוגיהם ברמת בנק והקיפה את
פעילות כלל קווי העסקים ויחידות הבנק.
חבר ויו"ר של ועדת אשראים "עליונה" )הבכירה ביותר ( בבנק שדנה באישור אשראים
בהיקפים משמעותיים ללקוחות כל קווי העסקים של הבנק .
חבר הוועדה לסיכוני אשראי שדנה במכלול סיכוני האשראי לסוגיו ) עסקי ,מסחרי
קמעונאי ועוד( הניתן על ידי הבנק ובדרישות הרגולטוריות המתמקדות בפעילות זו .
חבר הוועדה לסיכוני שלוחות חו"ל וכן חבר בועדת אשראי ובוועדת ריגולציה של
דירקטוריון בנק לאומי  UKוחבר נילווה לועדת הלוואות של דירקטוריון בנק לאומי . USA
יו"ר ועדת ההיגוי לפרויקטים בנדל"ן ומסוג Project Finance
חבר בוועדת נכסים ובוועדות מקצועיות נוספות

חברויות בדירקטוריונים
חברויות בדירקטוריונים של חברות הבנות של הבנק –




שלוחות חו"ל – כמפורט לעיל
בנק לאומי למשכנתאות בין השנים 2008 – 2011
יו"ר חברת  LCRPבין השנים  2004-2008שעסקה במכירת חוב בשוק המשני
ובעסקות ני"ע מסחריים.

השכלה
תואר בוגר ) ( BAבכלכלה ) חטיבה במינהל עסקים ( אוניברסיטת תל אביב
תואר מוסמך למינהל עסקים )  – ( MBAהפקולטה למינהל עסקים אוניברסיטת תל אביב.

שם :רון הדסי
תאריך לידה24.3.1965 :
אזרחות :ישראלית
כתובת :יגאל ידין  13הוד השרון
ייד052-6076236 :

קורות חיים – רון הדסי

e-mail: ron@bfgroup.biz
מצב משפחתי :שוי  4 +ילדים
:השכלה
 בעל תואר ראשון בכלכלה ,מדעי המדי ה ומשפטים ,מאו יברסיטת תל אביב. בעל רישיון עורך דין החל מש ת .1995 בעל תואר ש י  M.B.Aמאו יברסיטת תל אביב ,במ הל עסקים ,התמחות במימון ושיווק.יסיון מקצועי ב 5 -ש ים האחרו ות:
 מכהן החל מש ת  2014כיו"ר דירקטוריון והחל מש ת  2018גם כמ כ"ל אלביט הדמיה בע"מ .במקביל מכהןכיו"ר דירקטוריון אלביט מדיקל טכ ולוגיס בע"מ החל ממרץ  2014וכן מ כ"ל בחברת אלביט מדיקל טכ ולוגי'ס בע"מ
החל מאפריל  2020וכדירקטור אקזקיוטיבי בחברת פלאזה ס טרס . NV
 מרצה לב קאות ומימון באו יברסיטה העברית בירושלים ובבית הספר לכלכלה במכללה למ הל ב ושאי ב קאותומימון.
 מכהן כדירקטור בחברת קוואליטאו בע"מ החל מיו י .2020 מכהן כדירקטור חיצו י בחברת בראק קפיטל פרופרטיז החל ממאי .2021 מכהן כדירקטור חיצו י בברקת מימון דל"ן החל מיו י .2021 מכהן כדירקטור בבתי זיקוק ל פט בע"מ החל מיו י .2021 מכהן כדירקטור חיצו י ויו"ר ועדת ביקורת בחברת פסגות יירות ערך בע"מ החל מיו י ) 2021חברה פרטית(. מכהן כדירקטור ביקבי כרמל בע"מ החל מש ת ) .2014חברה פרטית(. מכהן כדירקטור בקבוצת איסכור ,מתכות ופלדות בע"מ החל מש ת ) 2019חברה פרטית(. מכהן כ אמן בחברת ברוקל ד אפריל לימיטד החל מפברואר .2019 מכהן כ אמן של חברת סטרווד ווסט לימיטד החל מיולי .2020 סגן יו"ר בחברת שופרסל בע"מ מש ת  2007ועד .2016 דירקטור בלתי תלוי בחברת ע .לוזון דל"ן ופי סים בע"מ מש ת  2017ועד .2020 מרצה לב קאות ומימון במרכז הבי תחומי בש ים .1997-2019 -שותף בחברת גייז מר שותפות מוגבלת ) (20%יחד עם משפחת יסלזון העוסקת בהשקעות החל מש ת .2019

 בעלים ומ הל של חברה משפחתית ליגיא הדסי יהול והשקעות בע"מ העוסקת במתן שרותי יהול והשקעות החל מש ת.2009
 סגן יו"ר דירקטוריון ישראלום כסים בע"מ וחברות הב ות שלה )עד (12/2016 סגן יו"ר דירקטוריון בפאלאס תעשיות בע"מ )עד (12/2016 עד סוף ש ת  2012כיה תי במשך כ 7.5 -ש ים כיו"ר דירקטוריון ליב ה צפו י בע"מ )בעלת זיכיון להפעלת רשתאיקאה בישראל( והובלתי את פיתוח הרשת בישראל ,החל מש ת  2012כיה תי כדירקטור בחברה עד תחילת ש ת
 .2017ב וסף כיה תי כיו"ר דירקטוריון חברת הבת ליב ה צפו י דל"ן בע"מ בש ים  2011ועד .2016
תפקידים וספים בעבר:
 מ כ"ל קבוצת ברו פמן  -פישר )עד  .(2014במסגרת זו הובלתי בין השאר את הליך רכישת גרעין השליטה בב קדיסקו ט מידי המדי ה בש ת .2005
 יו"ר של מועצת המ הלים בחברת) Nannette -עד סוף ש ת  (2015שעסקה ב דל"ן למגורים במרכז ומזרח אירופה.בש ים  2012-2014כיה תי במקביל גם כמ כ"ל החברה.
בעבר כיה תי כדירקטור בתאגידים הבאים:
 רבוע כחול ישראל בע"מ. רבוע כחול כסים והשקעות בע"מ. דירקטור חיצו י בחברת מ ועי בית שמש אחזקות בע"מ. דירקטור חיצו י בחברת עמן פורצלן בע"מ. דירקטור באולימפיה החזקות דל"ן בע"מ ובחברות הב ות שלה.עיסוקים קודמים:
 מ הל יחידת אשראים מיוחדים וסגן מ הל המחלקה העסקית בב ק לפיתוח התעשייה בישראל בש ים .1995-2002כמו כן כיה תי כדירקטור בחברות הב ות של הב ק.
שירות מילואים:
רס"ן במילואים ,ביחידת מודיעין וסיור בצפון.
שפות:
 א גלית ברמה גבוהה -צרפתית ברמה בי ו ית

פירוט התאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

שם בעברית
אלביט הדמיה בע"מ
אלביט מדיקל טכנולוגיס בע"מ
פלאזה סנטרס אן וי
חברת קוואליטאו בע"מ
בראק קפיטל פרופרטיז
ברקת מימון נדל"ן
בתי זיקוק לנפט בע"מ
פסגות ניירות ערך בע"מ
יקבי כרמל בע"מ
איסכור מתכות ופלדה בע"מ
גייז נמר שותפות מוגבלת
ליגיא הדסי ניהול והשקעות בע"מ

מספר תאגיד
520043035
520039645
33248324
511896540
34250659
515178326
520036658
513767079
570000315
510657703
540282373
514379130

תפקיד
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל
דירקטור אקזקוטיבי
דירקטור
דירקטור חיצוני
דירקטור חיצוני
דירקטור
דירקטור חיצוני ויו"ר ועדת ביקורת
דירקטור
דירקטור
דירקטור
דירקטור

תחום עיסוק התאגיד
חברת אחזקות
חברת אחזקות בתחום הטכנולוגיה הרפואית והביומד
חברה זרה  -נדל"ן בחו"ל
הייטק -טכנולוגיה -בדיקת שבבים
חברה זרה  -נדל"ן בחו"ל
מימון בענף הנדלן
זיקוק נפט גולמי
בית השקעות )פרטי(
חברה לייצור יין )פרטי(
מתכות ופלדות )פרטי(
ניהול השקעות פיננסיות )פרטי(
ניהול השקעות משפחתיות )פרטי(

