מי בצוות
לרשות לקוחות קבוצת פריקו עומד צוות עובדים גדול ומיומן בעל וותק וניסיון בתכנון ,ניהול וביצוע
אסטרטגיות ועסקות פיננסיות .צוות פריקו מורכב ממערך אנליסטים ,דילרים ,עובדי חדר עסקות
קדמי ומערך עורפי .בצוות אקדמאים בעל השכלה בתחומי הכלכלה ,החשבונאות ,מנהל עסקים,
בנקאות ,משפטים ומדעים.

יוסף פריימן ,מנכ"ל קבוצת פריקו
מר פריימן הינו מנכ"ל קבוצת פריקו ופריימן אחזקות ,הקבוצה פועלת בזירות המט"ח ,ש"ח ,סחורות
עתידיות ,הריביות ושוקי ההון בארץ ובעולם .הקבוצה מפתחת תוכנות ,יישומים ופתרונות לשוק
הפיננסי .מר פריימן היינו חבר הנהלה בחברת דירוג האשראי מדרוג.
לפריימן השכלה אקדמית בתחום הכלכלה ,מנהל עסקים ,כלכלה חקלאית ,המדעים ][Msc.
והמשפטים.
בעל רישיון לעסוק בייעוץ וניהול השקעות וחבר בארגון סוחרי המט"ח העולמי ) ( ACIמשנות ה .80
במסגרת עיסוקו התמחה מר פריימן בין היתר בניהול סיכונים ופעילות פיננסית בהיקף נרחב ובמגוון
רבדים :התזרימית ,המאזנית והכלכלית .חבר וועדות השקעה בגופים בנקאיים וציבוריים ,מר פריימן
החל לשמש כיועץ לחברות המובילות במשק במהלך שנות ה.80 -
לאחר שהות ממושכת בארה"ב ,ועם חזרתו לישראל ,מר פריימן הצטרף למערכת הבנקאית בה עסק
בזירה הבינלאומית ,בתחומי המסחר הבין מטבעי ,שערי הרבית ,וחומרי הגלם לצד מעורבות בשוק
ההון המקומי .את דרכו כדילר בחדר עסקאות החל בבנק הפועלים ולימים ניהל את חדר העסקות
הבינלאומי במסגרת חברה רב לאומית מובילה .בסוף שנות השמונים הצטרף לצוות עובדי קבוצת
פריקו.
*בעל רשיון ייעוץ השקעות מס' 11546
Yossi@prico.com

אלי קדוש – יו"ר ועדת השקעות
אלי מכהן כיו"ר ועדת ההשקעות של חברת  PPMמקבוצת פריקו המהווה את זרוע הפיננסים של
הקבוצה ומנהלת השקעות בארץ ובחו"ל עבור חברות ,מלכ"רים ולקוחות פרטיים גדולים.
אלי הצטרף לשורות  PPMלאחר שמילא במשך למעלה משלושים שנה מגוון רחב של תפקידים
בכירים בבנק ישראל  ,בין היתר ,בתחומי המגזר העסקי ,מטבע חוץ ,בנקאות ,תנועות הון ומאזן
התשלומים.
לאלי ניסיון רב והיכרות מעמיקה עם כלכלת ישראל והמשק העולמי  .הוא כיהן במשך שנים רבות
כיו"ר קרן השתלמות של בנק ישראל וכיו"ר וועדת ההשקעות שלה והוביל אותה להישגים בולטים
במיוחד.
אלי מכהן שנים רבות כחבר פורום מנהלי הכספים של החברות הגדולות בישראל ,כיהן כחבר בועדות
רבות בתחומי מיסוי ,תנועות הון קביעת מחירים של מוצרים ציבוריים ועוד וייצג את ישראל בקבוצות
עבודה בינלאומיות בארגון OECD , euro-statועוד.
אלי עמד בראש הצוות שפעל להתאים את הכללים הסטטיסטיים של מאזן התשלומים לדרישות
ארגון ה OECD-שהיווה תנאי הכרחי לצירוף ישראל לארגון היוקרתי.
לאלי תואר מוסמך ) (M.Aבכלכלה ובמשפטים מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים.
kadoshe@prico.com

ניצה מסיקה – רייזר Chief Analyst
הגב' מסיקה-רייזר ,בעלת השכלה אקדמאית בתחום הכלכלה ,מנהל עסקים ) (B.A.מאוניברסיטת בן
גוריון ובמשפטים ) (M.A.מאוניברסיטת בר אילן  .החלה את דרכה בקבוצת פריקו בשנת 1998
כדילרית בחדר העסקאות .בשנים האחרונות משמשת בתפקיד אנליסט ראשי בתחומי התכנון ,הניהול
והביצוע של עסקות ופעולות פיננסיות עבור לקוחות מוסדיים ופרטיים וכן איתור ובחינת חשיפות

פיננסיות מאזניות ותזרימיות בחברות וגידורן .הגב' מסיקה רייזר מופקדת על בחינת השפעות
אנדוגניות ואקסוגניות של מחירי חומרי הגלם ויתר סיכוני השוק על ביצועי סקטורים שונים במשק.
*בעלת רשיון ייעוץ השקעות מס' 11549
Nitza@prico.com

מרים שיינבלום – Chief Dealer
הגב' שיינבלום הצטרפה לקבוצת פריקו בשנת  1997והינה בעלת ניסיון של מעל  30שנה בתחום
המסחר במט”ח .כיום מכהנת הגב' שיינבלום כמנהלת זירת המסחר הבין-מטבעי בחדר העסקאות של
קבוצת פריקו.
במהלך  24שנים עבדה הגב' שיינבלום בבנק מזרחי כאשר בתפקידה הקודם כיהנה כסגנית מנהל חדר
העסקאות בבנק.
הגב' שיינבלום מתמחה בתכנון ויישום עסקאות מורכבות בעבור פירמות ,עסקאות אשר מביאות לידי
ביטוי את ניסיונה הרב בעולם המט"ח והבנקאות.
myriam@prico.com

איגור ברכמן – אנליסט בכיר
איגור הינו בעל השכלה אקדמית בתחום הכלכלה ומנהל עסקים ) (BAמהאוניברסיטה העברית .החל
את דרכו המקצועית בפריקו בשנת  2007ומשמש כדילר בחדר העסקאות וכאנליסט בכיר בתחומי
התכנון ,הניהול והביצוע של עסקות ופעולות פיננסיות עבור לקוחות מוסדיים ופרטיים.
*בעל רשיון ייעוץ השקעות מס' 11754
Igor@prico.com

עמית גלבועDealer -
עמית הינו בעל השכלה אקדמית בתחום הכלכלה ומנהל עסקים ) .(MBAעמית הצטרף לקבוצת
פריקו בשנת  2019לאחר  19שנות פעילות כדילר במוסד פיננסי גדול.ומשמש כדילר וכאנליסט בתחומי
התכנון ,הניהול והביצוע של עסקות ופעולות פיננסיות עבור לקוחות ציבוריים ,פרטיים ומוסדיים.
Amit@prico.com

