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גדי קוניא מונה לכהן כסמנכ"ל הכספים החדש של גזית גלוב
גזית גלוב מודיעה היום כי גדי קוניא ,אשר מכהן כמשנה לסמנכ"ל כספים מדצמבר  ,2009מונה לסמנכ"ל
הכספים החדש של הקבוצה ויחליף בתפקידו את גיל קוטלר אשר כיהן כסמנכ"ל הכספים של הקבוצה ב-
 12השנים האחרונות.
קוטלר עבר להתגורר במיאמי ,פלורידה ובמסגרת תפקידו החדש בחברה צפוי לעסוק במגוון תחומים
אסטרטגיים לרבות בפעילות הפיננסית הבינלאומית של הקבוצה.
גדי קוניא ) (40החל את עבודתו בחברת גזית גלוב בחודש דצמבר  2009כסגנו של קוטלר .ב 14 -השנים
האחרונות מילא שורה של תפקידים בתחום ניהול הכספים והחשבות .במסגרת תפקידו האחרון ,בין
השנים  2001-2009התגורר בלוזאן ,שוויץ שם כיהן כסמנכ"ל הכספים של קבוצת מי עדן .קוניא היה
אחראי בין היתר לניהול מערך הכספים של הקבוצה והיה אחראי על מהלכי ה M&A -הרבים שביצעה
החברה בתקופה זו .הוא בוגר תואר ראשון במנהל העסקים של המכללה למנהל ומחזיק בתעודת רו"ח
מוסמך.

רוני סופר ,מנכ"ל החברה מסר" :אנו שמחים להודיע היום על מינויו של גדי קוניא לסמנכ"ל הכספים של
הקבוצה לאחר תקופה של מספר חודשים בהם שימש כסגנו של סמנכ"ל הכספים היוצא ,גיל קוטלר.
קוטלר מסיים היום תקופה ארוכה של  12שנה בהן כיהן כסמנכ"ל הכספים של הקבוצה .בתקופה זו היווה
גיל מרכיב חשוב בעיצוב פני החברה והפיכתה של החברה לאחת המובילות בעולם בתחומה .הוא עיצב
ובנה את מערך הכספים המתקדם של החברה ואנו שמחים כי ביכולתנו לשמור את ההון האנושי שלנו
בתוך הקבוצה ולאפשר לגיל להמשיך ולתרום להמשך פיתוחה של גזית גלוב .ברצוני להודות לו על
תרומתו הגדולה עד כה והנני מאמין כי גיל ימשיך כך בתפקידו החדש.
במקביל למעברו של קוטלר למיאמי אנו ממנים היום את גדי קוניא כמחליפו .קוניא עובד בצמידות לקוטלר
מאז חודש דצמבר  2009והוא מגיע אלינו עם ניסיון עשיר בניהול כספים בחברה בינלאומית .במסגרת
תפקידו הקודם הוביל שורה ארוכה של מהלכים עסקיים ואסטרטגיים לרבות פעילות בתחום הרכישות
והמיזוגים .אנו מאמינים כי קוניא יהווה תוספת משמעותית לקבוצת גזית גלוב ואנו מאחלים לו הצלחה
בתפקידו החדש".

