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נושאים למעקב >> ברייט פוד תנובה סין SHENG-BDO BDO זיו האפט
 

אילנית חיות  18/08/2014, 18:30

6     

ירדן זילבר, אילן מאור ופירמת רואי החשבון BDO יגרפו הון מהמכירה לברייט פוד

אלה המתווכים שירוויחו עשרות מיליוני שקלים ממכירת תנובה

המרוויחים הגדולים מעסקת תנובה-ברייט פוד הם המתווכים - ירדן זילבר, אילן

מאור ופירמת רואי החשבון BDO - שישלשלו לכיסיהם עשרות מיליוני שקלים.

השלושה שותפים בחברת הייעוץ SHENG Enterprises שהקים זילבר

בשנת 2002.

זילבר, ששירת בצה"ל בשלד"ג ולאחר מכן כנווט פנטום, סיים את לימודי התואר

הראשון בהנדסת אלקטרוניקה באוניברסיטת תל-אביב. בסוף 2001 הוא טס

Chine Europe International-לשנחאי ללימודי תואר שני במינהל עסקים ב

Business School, ונשאר שם עד היום.

זילבר הקים את חברת SHENG Enterprises, שגם היום הוא בעל השליטה

בה, כחברת ייעוץ שמטרתה לקשר בין עסקים ישראליים לעסקים סיניים. בשנת

2007 הוא מכר 24% ממניותיה לפירמת רואי החשבון BDO, שנכנסה

כמשקיעה לחברה.

חדש: באפשרותכם לסמן קטע מהמאמר ולשתף רק אותו. סמנו קטע ושתפו.

בינואר 2008 הצטרף לחברה גם מאור, שבין השנים 2001 ל-2005 שימש

קונסול ישראל בשנחאי, אך הצדדים מסרבים לפרט את שיעור החזקותיו

בחברה. כיום החברה מנוהלת במשותף על-ידי זילבר ומאור.

החברה עצמה מספקת שירותי ייעוץ לחברות ישראליות המעוניינות להשתלב

בעסקים בסין ולחברות סיניות המחפשות השקעות בישראל, משמשת מתווכת

בעסקאות בין עסקים ישראליים לסיניים, ובחודשים האחרונים החלה במיזמים

עסקיים משל עצמה. המיזם הגדול שבהם, הנמצא כעת בשלב סופי של פיילוט,

הוא הקמת חוות חקלאיות לגידול ירקות בשטח של 600 דונם בסין.

בין לקוחות החברה הסינים ניתן למנות את הממשלות בערים וושי ושנז'ן (עיר

במעמד פרובינציה); ואת החברה התעשייתית וונמא, המתמחה בין השאר

בציוד רפואי ואנרגיה, שמחזור מכירותיה השנתי עומד על 2.5 מיליארד דולר .

גלובס לחודש היכרות – כל הכתבות, המאמרים וטורי הדעה אצלך מדי ערב >>
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