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 ניצנה עדוי
 
  מוסמך במנהל עסקיםM.B.A.  , ,אביב.-אוניברסיטת תלמחשבים ומערכות מידע 

  בוגר בכלכלהB.A.אביב.-, אוניברסיטת תל 
 

 
 

 דירקטורית, מרצה ויועצת עצמאית
 

חברה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן , יורופיי ובחברת ישראכרטדח"צ בחברת   
 מימון והוןועדת בו תגמול, בועדת ועדת אשראיחברה ב, בנוסףשל החברות.  ביקורתהת ובועד

 .בישראכרט
ביקורת חברה בועדת בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן , פועלים אקספרסדח"צ בחברת   

 .אשראיוועדת 
 

: הערכת שווי חברות, הערכת שווי נכסים  IFRS -"הערכות שווי בעידן המחברת הספר   
 .2010ת דיונון , הוצא"בלתי מוחשיים

בתוכנית לתואר שני במנהל עסקים  האוניברסיטה הפתוחההאקדמי של ההוראה חברה בסגל   
 )התמחות: ניהול פיננסי(.

 .אוניברסיטת בר אילן המרכז להשתלמויותמרצה ב  
 

, כולל ליווי מתמשך של קבוצה עם מחזור חברותלייעוץ כלכלי : ניתוח עסקים -ניצנה עדוי   
 איתור הזדמנויות עסקיות, - תמיכה בפיתוח העסקיבעיקר,    .₪מעל מיליארד מכירות של 

מכירה של /, ליווי עסקאות רכישה, כניסה לתחומי פעילות חדשיםבחינת כדאיות השקעות
הערכת , חברות הערכת שווי, (כגון דיו דיליג'נס כלכלי)הכלכליים של העסקה בהיבטים  חברות

 .ועודתכניות עסקיות (, PPA) נכסים בלתי מוחשייםשווי 
   
   

 ,  מחקר וניתוח פיננסיוהשקעות דיסקונט שוקי הון
 בכירה,  התמחות בבנקאות וביטוח האנליסטית ה  

 
הערכות שווי של בנקים, חברות ביטוח וחברות אחזקה עבור גורמים בשוק ההון )קופות גמל, 

 רה  מול הלקוחות.ניהול תיקים וכו'(. אחריות על כל המצגות של האנליסטים בחב
הכנת ניתוחים כלכליים עבור ההנהלה והמלצות לפעולה בנושאים שונים. כגון; בחינת חדירה 
לתחום פעילות חדש, בדיקת כדאיות השקעות ריאליות,  המלצות למבנה עסקה, השוואת 

 זכויות של בעלי מניות, הערכת מיזוג  ועוד.
 
 

 בנק לאומי, חטיבה עסקית
 מנתחת עסקים בכירה, מורשית חתימה וקצינת אשראי

 
ניתוח פרוייקטים כלכליים, עסקאות רכישה והשקעות ריאליות של חברות מובילות במשק 
לצורך מימונם באשראי לטווח ארוך. בחינה של תוכניות עסקיות מורכבות בהיקף של עשרות 

על בסיס תזרים  ותשל החברואומדן כושר ההחזר ניתוח הדוחות הכספיים מיליוני דולרים, 
המזומנים הצפוי.  הערכה כוללת של כדאיות המימון, המלצה למבנה העסקה והתניות 

הצגת הניתוח בפני ההנהלה הבכירה  –ספציפיות להסכם המימון. בפרוייקטים ייחודיים 
 והשתתפות במו"מ מול הלקוחות. 

( בתחומי האנרגיה, Project Financeהכרת ענפי המשק השונים וכן מימון פרוייקטים )
 ..B.O.T -כולל פרוייקטים בשיטת ה -ותשתית  תקשורת 

 
 השתתפות בועדות אשראי, וטיפול מתמשך באשראי בעייתי של לקוח יחיד גדול.

 גיוס מענקים ללקוחות אחדים מקרן האיחוד האירופי שהבנק נציגה בישראל.
 
 

 האוניברסיטה הפתוחה, סגל אקדמי
 של הקורסים: תאקדמיההוראה הל ניהוריכוז הפיתוח ו

 אסטרטגיה ליחידה עסקית 
 ניתוח ותכנון מערכות מידע 
 
 ריכוז נושא פיתוח הקורסים, והשתתפות בכתיבת ספרי הלימוד. 
 הפעלת הקורסים כולל גיוס, הנחיה והדרכה מקצועית של המרצים. 
 מתן סדרת הרצאות לסטודנטים ולמנהלים במסגרת תכניות חיצוניות. 

 


