תכנית לימודים ייחודית :הכנת חברות לסבב
גיוסי הון מתקדמים או להנפקה מוצלחת
התכנית מיועדת לחברות טכנולוגיות נבחרות לאחר גיוס מוצלח של . Round A
הקורס מקנה כלים פרקטיים ויישומים להכנת חברות לסבב גיוסי הון מתקדמים או להנפקה
מוצלחת.
מפגש

נושא

מספר שעות

1
22/01/17

חלק א :אסטרטגיות גיוס הון
חלק ב :חסמים במימון חברות סטארטאפ

4
21:00 - 17:00

2
29/01/17

חלק א :מודל לאיתור השקעות המשך של קרנות
הון סיכון ואנג'לים

4
21:00 - 17:00

חלק ב :תהליך חשיפת הסינון של קרנות
ומשקיעים
חלק ג :התנהלות שוטפת מול משקיעים
3
05/02/17

חלק א :גיוס הון בשלבי גיוס מתקדמים
חלק ב :הגדלת ערך חברה לקראת גיוס ב
 Round Bאו IPO

4
12/02/17

חלק א :מודלים לתמחור חברה טכנולוגית

4
21:00 - 17:00

4
21:00 - 17:00

חלק ב :אסטרטגיות להצפת שווי חברה לפני גיוס
בסבב מתקדם
5
19/02/17

חלק א :ניהול יחסי ציבור בזמן הגיוס
חלק ב :ניהול מודיעין תחרותי

4
21:00 - 17:00

חלק ג :מודל ליציאת חברה לחו"ל
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6
26/02/17

חלק א :היבטים משפטים בהתנהלות חברה
חלק ב :היערכות ל  Due Diligenceבסבב גיוס
מתקדם

4
21:00 - 17:00

7
05/03/17

חלק א :ת"א-נאסד"ק  -כך בוחרים בורסה
להנפקה

4
21:00 - 17:00

חלק ב :הקלות בהנפקת חברה בבורסה
הישראלית
חלק ג :מלווה הנפקה וניהול קשרי משקיעיםI.R -
8
19/03/17

חלק א :החתמים והגופים המוסדיים
חלק ב P.R :והיערכות לקראת הנפקה
חלק ג :הכנת החברה לקראת הנפקה ובניית
תשקיף

4
21:00 - 17:00

הקורס יערך בבורסה לניירות ערך.
בסיום הקורס תוענק למסיימים תעודה מטעם הבורסה לניירות ערך ו BDO-זיו האפט ,מותנה ב-
 80%נוכחות בקורס.

מרצי הקורס:
מנכ"לים ובכירים בתעשיית הייטק הישראלית.
בכירים בשוק ההנפקות ושוק ההון הישראלי.
חתמים מובילים מגופי החיתום.
עורכי דין ורואי חשבון המומחים בתחום ההנפקות.
 CFO'sשל חברות ציבוריות.
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