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Mae’r cyfnod Ebrill 2019 - Mawrth 
2020 wedi bod yn un o dwf 
aruthrol i’n tîm Eiddo uchelgeisiol. 
Gan ymgymryd â’r her o gaffael 
chwe safle newydd ym mis 
Tachwedd, mae’r tîm wedi rhagori 
o ran codi lefelau defnydd a gwella 
profiad y tenant. 

Parhaodd tîm Busnes Cymru i 
ddarparu gwasanaeth o ansawdd 
gwych i gleientiaid ledled Cymru wrth 
gefnogi Llywodraeth Cymru gyda 
gwasanaethau rheoli grant cadarn.

Mae ein Hybiau Menter wedi 
cadarnhau eu rôl fel canolfannau 
cymorth busnes o ansawdd uchel 
ar gyfer busnesau newydd gwledig 
drwy gyfuniad o sesiynau hyfforddi 
ffurfiol a gweithdai wedi’u hategu 
gan ddigwyddiadau rhwydweithio 
anffurfiol a hyrwyddo cyfryngau 
cymdeithasol.

Gyda’r dasg o ddarparu gwasanaeth 
i Gymru gyfan, mae ein tîm 
Benthyciadau Dechrau Busnes 
wedi cynyddu’r nifer o gleientiaid 
rheolaidd sydd ganddo, gan helpu 
llawer mwy o fusnesau newydd i 
gael gafael ar gyllid cyfnod cynnar. 

Mae ein cydweithwyr Syniadau 

Mawr Cymru yn parhau i ddod o 
hyd i ffyrdd creadigol o ymgysylltu 
â phobl ifanc a rhoi hyder iddynt 
gofleidio menter fel dewis gyrfa, 
wrth i ni ddatblygu ein rhaglen 
newydd Menter Merthyr i ddarparu 
cyfleoedd y mae mawr eu hangen 
i bobl sy’n chwilio am opsiynau 
cyflogaeth yn ardal Merthyr Tudful.

Mae ein Hadroddiad Blynyddol 
i raddau helaeth yn cwmpasu’r 
cyfnod cyn pandemig Covid-19, 
ond mae angen rhywfaint o 
drafodaeth yma ar newid mor 
bwysig. Roedd perfformiad cryf yn 
2019-20 yn ein rhoi mewn sefyllfa 
dda i oroesi’r storm ac rydym yn 
rhannu crynodeb byr o’n Stori 
Covid ar dudalen 20. Rwyf yn 
hynod falch ac wedi fy synnu ar yr 
ochr orau bod pob aelod o’r tîm 
Busnes mewn Ffocws wedi ymateb 
i’r her hon. Diolch i’w hymdrechion 
a’u dyfeisgarwch, rydym wedi 
parhau i gefnogi ein cleientiaid a’n 
tenantiaid wrth iddynt arwain eu 
busnesau drwy’r pandemig. 

Geraint Evans MBE, Cadeirydd

Ar ran Bwrdd y Cyfarwyddwyr, mae’n bleser mawr gennyf gymeradwyo 
adroddiad blynyddol eleni, gan ddisgrifio cwmpas cynyddol ein gwaith i 
gefnogi pobl mewn busnes ar ledled Cymru. 
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Mewn marchnad eiddo sy’n 
gynyddol gystadleuol, cymerodd 
Busnes mewn Ffocws yr her i dyfu ei 
ôl troed ac ymestyn ein darpariaeth 
o lety o ansawdd uchel yn sylweddol. 
Ym mis Tachwedd gwnaethom 
brynu portffolio eiddo sylweddol a 
oedd yn ein galluogi i groesawu 231  
o denantiaid eraill i’n Cymdogaeth. 

Rhwng mis Tachwedd 2019 a 
mis Mawrth 2020, gwnaethom 
integreiddio’r eiddo newydd 
a thenantiaid newydd i’n 
Cymdogaeth yn llwyddiannus. 
Tyfodd y tîm yr elfen feddianiaeth, 
y rhan newydd o’n portfolio, gan 
ddod â’r flwyddyn i ben gyda 
defnydd misol cyfartalog ar draws 

ein hystâd gyfan o ychydig o dan 
97%. Gyda’r eiddo newydd daeth 
rhai wynebau newydd ac roeddem 
yn falch o groesawu pum aelod 
ychwanegol i’r adran eiddo. 

Rhoddodd ein hehangiad 140,246 
troedfedd sgwâr ychwanegol o 
ofod swyddfa a diwydiannol i ni ar 
draws chwe safle newydd, gan roi 
cynnydd o 91% i’n trosiant rhent. 
Llwyddodd y trafodiad hwn i 
gynyddu gwerth ein portfolio eiddo 
i dros £20 miliwn – buddsoddiad 
sylweddol i Busnes mewn Ffocws, 
gan ddangos ein hymrwymiad 
parhaus i gefnogi busnesau bach 
yng Nghymru.

Eiddo Busnes mewn 
Ffocws yn arwain  
y ffordd
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Busnes Cymru ar 
flaen y gad o ran 
cymorth busnes 

Flow Fitness

Busnes Cymr u Sgôr boddhad  
cwsmeriaid o

99%  
ar gyfer y  

f lwyddyn gyfan

Ysgogwyd – 
buddsoddiad o 

£18.4M 
i fentergarwch a

£13.7M  
o al l forion

1 ,500  
busnes wedi  
eu dechrau

3,400  
o swyddi  

wedi ’u creu

Nid yw gwasanaeth Busnes Cymru, 
sy’n darparu cymorth a chyngor 
diduedd, annibynnol i bobl sy’n 
dechrau, rhedeg a thyfu busnes 
yng Nghymru, erioed wedi bod 
yn bwysicach. Cafodd blwyddyn 
ariannol 2019/20 ei dominyddu 
gan benderfyniad y DU i adael yr 
Undeb Ewropeaidd ac roedd hyn 
yn hidlo i fusnesau ledled y wlad. 

Cadwodd ein tîm Busnes Cymru 
y gwasanaeth allweddol hwn 
gan Lywodraeth Cymru ar flaen 
y gad o ran cymorth busnes, 
darparu hyfforddiant, datblygu 
strategaethau, cynllunio ariannol  
ac ystod eang o gyngor busnes.  
Gan addasu’r gwasanaeth yn gyson 
i ddiwallu anghenion sy’n newid, 
dechreuwyd datblygu’r rhaglen 
Dechrau i Dyfu ar gyfer busnesau 
newydd sy’n bosibl o ran twf uchel, 
sydd wedi cael llwyddiant mawr  
yn ystod 2020.

Gwnaethom hefyd reoli Grant 
Cydnerthedd Brexit, gan helpu 
cwmnïau i gael gafael ar gyllid i 
gryfhau eu sefyllfa pan fyddwn 
yn gadael yr UE. Yn ogystal, 
galwyd arnom i gefnogi Cynllun 
Gweithredu Economaidd 
Llywodraeth Cymru drwy annog 
a meithrin arferion busnes gwell 
a chefnogi’r gwaith ehangach o 
hyrwyddo cyflogaeth foesegol 
mewn cadwyni cyflenwi. 

Gan gydweithio’n agos â’n 
partneriaid ledled Cymru, mae’r 
canlyniadau’n dangos bod ein 
timau wedi cyflawni perfformiad 
cryf drwy gydol y flwyddyn. Ochr 
yn ochr â’r metrigau hyn roeddent 
yn cefnogi busnesau i ddod yn fwy 
cynaliadwy, hyrwyddo arferion 
gweithio cynhwysol ac ysgogi 
buddsoddiad ac allforio ar adeg  
o ansicrwydd economaidd.
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Cryfder pob Canolfan Fenter yw 
darparu lle i gysylltu pobl o’r un 
anian mewn amgylchedd cefnogol, 
gan ganiatáu iddynt ddatblygu’r 
sgiliau a’r hyder sydd eu hangen 
arnynt i ddechrau eu busnes. 

Cynlluniwyd rhaglenni amrywiol 
o ddigwyddiadau a gweithdai a 
gyflwynwyd drwy gydol y flwyddyn 
hon i uwchsgilio entrepreneuriaid 
sy’n awyddus i lansio neu 
ddatblygu menter newydd. Eleni, 
gwnaethom dreialu Rhaglen Carlem 
12 Wythnos mewn partneriaeth â 
Tramshed Tech yn ein Hwb yn 
y Drenewydd. Roedd y rhaglen 
yn ymdrin â’r heriau allweddol 
o sefydlu busnes ac yn cefnogi 
unigolion i ddatblygu cynllun 
busnes yn barod i’w gyflwyno 

mewn Digwyddiad Parodrwydd 
Buddsoddwyr. Adeiladodd y garfan 
a fynychodd y cwrs deuddeg 
wythnos rwydwaith cryf gyda’i 
gilydd a datblygodd set sgiliau 
gadarn i symud eu syniadau  
busnes yn eu blaen – y cyntaf o 
nifer o grwpiau i ddilyn y rhaglen 
newydd hon.

Mae Busnes mewn Ffocws yn 
darparu tri Hwb Menter, a ariennir 
yn rhannol gan Lywodraeth Cymru, 
gan ddarparu cymorth busnes i 
fusnesau newydd yn y Drenewydd 
(Powys), Sir Gaerfyrddin a Sir 
Benfro a Wrecsam. 

Hybiau Menter Cefnogwyd  

1,349 o bobl
drwy ein digwyddiadau ymgysyl ltu  
â’r  gymuned

Darparwyd cymorth un- i -un i 

202 o unigol ion

Rydym wedi cefnogi  creu 

116 o swyddi

Mae ein Hybiau Menter yn hyrwyddo entrepreneuriaeth, yn cynnig cymorth busnes 
ac yn creu profiad bywiog sy’n canolbwyntio ar y gymuned ar gyfer busnesau 
newydd posibl ac entrepreneuriaid cyfnod cynnar. 

Annua l  Repor t  2019-2020
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Fel partner cyflenwi swyddogol 
Benthyciadau Dechrau Busnes, 
ein cenhadaeth yw gwneud 
perchnogaeth busnes yn hyfyw i 
unigolion sydd â syniadau gwych 
ond a allai ei chael hi’n anodd dod 
o hyd i gyllid. Rydym yn helpu pobl 
ledled Cymru i gael benthyciadau 
fforddiadwy ac yn eu mentora  
i roi’r cyfle gorau i’w busnes 
newydd lwyddo.

Mae ein darpariaeth ledled Cymru 
wedi cynyddu ymwybyddiaeth o’r 
benthyciad ac wedi cyfrannu at y 
twf o ymholiadau a gawsom o 40% 
o flwyddyn i flwyddyn. Yn ogystal 
â helpu ymgeiswyr i baratoi eu 
cynllun busnes a’u rhagolwg llif 
arian, fel partner cyflenwi rydym 
yn gyfrifol am asesu ceisiadau 
terfynol a chefnogi ymgeiswyr 
llwyddiannus sydd wedi defnyddio 
eu benthyciadau ym mlynyddoedd 
cynnar eu busnes.

Mae ein timau Benthyciadau 
Cychwyn Busnes a Busnes 
Cymru yn cydweithio’n agos, 
gan roi cymorth i’n cleientiaid 
wedi’i deilwra i anghenion eu 
busnes unigol, gan ddefnyddio 
ein rhwydweithiau eang a’n 
gweithgareddau mewnol i gael  
y gefnogaeth orau i bawb. 

Benthyc iadau  
Dechr au Busnes

Benthyciadau Cychwyn 
Busnes yn ymateb i’r her

£4.5M
wedi’i fenthyg 

Gwerth benthyciad 
cyfartalog o

£11,500

Welsh Luxury Hamper Company

Wedi cefnog i 

387
o gleientiaid 

i  ymgeis io ’n  
l lwyddiannus am 

fenthyc iad
 
 

Yn ogysta l  â 

35
o gleientiaid

 i  gae l  mynediad at 
a i l  fenthyc iadau – 

cy fanswm o 

£310,000  
o gy l l id  

ychwanegol  
wedi ’ i  ddarpar u 
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Mae rhaglen Syniadau Mawr 
Cymru Llywodraeth Cymru 
yn annog pobl ifanc i fod yn 
entrepreneuraidd ac yn helpu’r 
rhai sydd â diddordeb mewn 
dechrau busnes i ddatblygu eu 
syniad. Darperir ein harweiniad a’n 
cefnogaeth drwy ddigwyddiadau 
ysbrydoledig a chyngor un-i-un 
gan ein Cynghorwyr Busnes sydd 
â phrofiad arbenigol o ddeall yr 
heriau y mae pobl ifanc yn eu 
hwynebu. Rydym yn gweithio gyda 

cholegau, pobl fusnes a grwpiau 
cymunedol i gyrraedd pobl ifanc 
mewn addysg a thu hwnt.

Bu’r nifer uchaf erioed o 
entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo 
i sicrhau lle yn nigwyddiad 
arddangos y rhaglen, Bŵtcamp 
i Fusnes ym mis Tachwedd. 
Mae’r Bŵtcamp a gynhelir yng 
Nghanolfan yr Urdd, Bae Caerdydd, 
wedi’i gynllunio i gefnogi pobl  
ifanc sydd eisoes â syniad busnes  

y maent yn bwriadu ei ddechrau a’i 
dyfu. O hanfodion busnes i arferion 
cyflwyno, mae mynychwyr yn 
gadael gyda chyfoeth o wybodaeth 
am sut i lansio eu busnes.

Syn iadau Mawr Cymr u
Y sbardun ar gyfer entrepreneuriaeth ieuenctid.

Cwblhaodd 

47o bobl ifanc  
ein Her ‘Bŵtcamp i 
Fusnes’ ym mis Tachwedd

o ganlyniad i’r cyllid

34 
o bobl ifanc 
wedi dechrau busnes  
yng Nghymru

Cwblhaodd 

90o bobl ifanc   
i Busnes Cymru  
i gael cymor th dilynol

Cafodd 340 
o bobl ifanc 
gyngor un-i-un…

Mae’n wych gweld cymaint o entrepreneuriaid ifanc yn y Bŵtcamp y penwythnos hwn yn cael eu 
hysbrydoli a’u hannog gan eraill yn yr ecosystem entrepreneuraidd. Dymunaf bob lwc iddynt yn  
eu hymdrechion.”
Gweinidog yr Economi, Ken Skates, yn siarad am ddigwyddiad eleni 

Bootcamp  
to Business 

12 13
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Mae Busnes mewn Ffocws wedi 
chwarae rhan ganolog yn y gwaith 
o ddarparu cymorth a chyngor i 
bobl sy’n cael eu rhwystro rhag cael 
cyflogaeth ar draws Merthyr Tudful 
drwy brosiect Menter Merthyr.

Mae’r prosiect yn gweithio gyda 
sefydliadau lleol i helpu cleientiaid 
i ystyried hunangyflogaeth o ddifrif 
fel ffordd o ennill bywoliaeth.
Mae Menter Merthyr yn darparu 
amgylchedd diogel i gleientiaid 
archwilio eu hopsiynau, gan eu 
cefnogi mewn mentrau risg isel i 
gynnig llwybr allan o ddiweithdra.  

Gan adeiladu ar y berthynas gref 
bresennol ym Merthyr, gweithiodd 
y prosiect mewn partneriaeth agos 
â rhanddeiliaid allweddol gan 
gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful, Coleg Merthyr 
Tudful a’r Hwb MTEC, a oedd  
yn darparu canolfan wych yng 
nghanol y dref.

Mae’r prosiect peilot hwn wedi 
rhoi budd sylweddol i’r ardal 
leol y gellir ei ddangos yn glir 
yng nghanlyniadau’r prosiect. 
Cyrhaeddodd Menter Merthyr 
gannoedd o bobl, ac nid oedd 

llawer ohonynt erioed wedi 
ystyried rhedeg eu busnes eu 
hunain, gan feithrin eu hyder 
a’u sgiliau i ddilyn uchelgeisiau 
na wireddwyd erioed o’r blaen. 
Darparu’r math yma o arweiniad, 
helpu i wneud cysylltiadau 
ac adeiladu cefnogaeth gan 
gymheiriaid i bobl sy’n wynebu 
anawsterau yw gwir werth y 
prosiect hwn. 

Gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ym Merthyr

Menter Mer thyr

Rydym wedi rhoi cymor th i  Gwnaethom gefnog i

Gwnaethom ymgysy l l tu  â Gwnaethom gyfe i r io 

115 5

366 40

o gleientiaid 
newydd

o’n cleientiaid
i  ddechr au eu busnes

o unigolion
yn e in cymuned

o’n cleientiaid
at  Busnes Cymr u i  gae l  cymor th d i lyno l

Brian Philips, Bike Courier
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Cleientiaid r ydym 
wedi ’u helpu ar 
hyd y f fordd…

The Make Spot

Aspen Forestry Services

Excell Rail

Ladybird Craft CentreRidgebag

Pretty Perfect Boutique

Art by Osian

Hilltop HoneyMakefast The Welsh Luxury Hamper Company

16 17
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Ystadegau Ar iannol

2020 2019

£000s £000s
Trosiant 6,269 5,296

Cost gwerthiannau (3,099) (3,243)

Elw Gros 3,170 2,053

Costau gweinyddu (2,876) (1,898)

Elw Gweithredol 294 155

Llog derbyniadwy ac incwm tebyg _ 863

294 1,018

Llog taladwy a chostau tebyg (202) (64)

Llog taladwy a chostau tebyg 92 954

Treth ar Elw (69) (169)

Elw am y Flwyddyn Ariannol 23 785

Incwm Cynhwysfawr Arall _ _

Cyfanswm yr Incwm Cynhwysfawr am y flwyddyn 23 785

2020 2019

£000s £000s

Asedau Sefydlog

Asedau diriaethol 137 194

Buddsoddiadau

Eiddo buddsoddi 20,410 12,525

20,547 12,719

Asedau Cyfredol

Dyledwyr 1,617 826

Arian yn y banc ac mewn llaw 358 226

1,975 1,052

Credydwyr

Symiau sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn (2,125) (1,744)

Rhwymedigaeth Gyfredol Net (150) (692)

Cyfanswm yr Asedau Llai Rhwymedigaethau Cyfredol 20,397 12,027

Credydwyr

Symiau sy’n ddyledus wedi mwy nag un flwyddyn (9,799) (1,549)

Darpariaethau ar Gyfer Dyledion (871) (774)

Asedau Net 9,727 9,704

Cronfeydd wrth gefn

Cronfa ailbrisio 6,060 5,988

Enillion a gedwir 3,667 3,716

9,727 9,704

Mantolen
31 Mawrth 2020

Cyfrif Elw a Cholled
Blwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2020
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Roedd rhaid i ni deilwra ein 
cefnogaeth i ofynion busnesau sydd 
angen arallgyfeirio ac addasu eu 
modelau busnes wrth gael gafael  
ar gyllid i oroesi yn brawf i’n timau – 
a gwnaethant ymateb i’r her.

Gwnaethom fanteisio ar yr awydd 
cryf am hyfforddiant a gweithdai 
ar-lein a chynhyrchwyd amrywiaeth 
eang o ddigwyddiadau cyngor 
a hyfforddiant busnes ar gyfer 
cleientiaid Syniadau Mawr Cymru, 
Busnes Cymru, a’r Hwb Menter. 
Mae ein holl dimau yn parhau 
i ddangos dyfeisgarwch wrth 
addasu eu gwasanaethau ac mae 
presenoldeb rhagorol parhaus 
ynghyd ag adborth gwych yn ein 
digwyddiadau ar draws yr holl 
wasanaethau yn arwydd  
o’u hansawdd.

Symudodd ein Hybiau Menter  
eu cymunedau sy’n tyfu, ar-lein,  
ac o ganlyniad i hynny, maent  
wedi ymestyn eu cyrhaeddiad. 
Nawr, mae ein Hybiau ar agor  
eto ar gyfer cydweithio, rydym yn 
cefnogi ffordd newydd o weithio 
drwy gynnig cyfleusterau ar gyfer 
busnesau i hwyluso gweithio 
gartref ac ymgysylltu â’u timau. 
Arhosodd ein cymuned Menter 
Merthyr mewn cysylltiad drwy 
grŵp WhatsApp a oedd yn  
ffordd o godi calonau pawb a 
sicrhau bod syniadau’r busnesau 
yn dal i lifo. Ymdriniodd ein 
cynghorwyr Benthyciadau Dechrau 
Busnes â chynnydd cyson mewn 
ymholiadau wrth i bobl chwilio am 
gyfleoedd newydd yn deillio  
o’r pandemig. 

Rydym bob amser wedi bod yn 
falch o’n diwylliant tîm ac mae 
hyn wedi cael ei brofi mewn ffordd 
gwbl newydd drwy’r pandemig. 
Mae ein timau wedi gweithio gyda’i 
gilydd ac wedi cefnogi ei gilydd 
i ddod o hyd i ffyrdd newydd o 
ddarparu ein cyngor a’n cefnogaeth 
hanfodol i’n cleientiaid ar draws 
ein holl wasanaethau. Mae ein 
timau Rheoli a Chymorth wedi 
gwneud gwyrthiau wrth ofalu am 
ein pobl i’w helpu, yn eu tro, i ofalu 
am ein cleientiaid.

Mae ein cyngor a’n cefnogaeth yn 
parhau i fod yn ffordd hanfodol o 
fyw i fusnesau yng Nghymru wrth 
i ni lywio drwy’r pandemig hwn. 
Diolch o galon i’r teulu Busnes 
mewn Ffocws cyfan am dynnu at  
ei gilydd ac ymateb i’r her. 

Arweiniodd y Cyfnod Clo 
Cenedlaethol a gyflwynwyd ym 
mis Mawrth 2020 at anhawster 
mawr i lawer o’n tenantiaid gyda’r 
angen i symud i weithio gartref – 
neu i addasu i ofynion ymbellhau 
cymdeithasol a hylendid os nad 
oedd hynny’n bosibl. Roedd llawer 
yn wynebu llai o ffrydiau incwm 
a’r angen i roi staff ar ffyrlo, tra 
bod eraill yn gweithio mewn 
diwydiannau gweithwyr allweddol 
a bu’n rhaid iddynt aros ar agor i 
gefnogi ein cymunedau. Fel menter 
gymdeithasol sy’n bodoli i gefnogi 
busnesau bach a busnesau newydd, 
roeddem yn teimlo ymdeimlad cryf 
o gyfrifoldeb i gefnogi ein tenantiaid. 
Gwnaethom gefnogi pob tenant 
yn ein Cymdogaeth drwy’r Cyfnod 
Clo gyda gohiriad rhent o dri mis, a 
thrwy gydol gweddill 2020 rydym 

wedi gweithio’n agos gyda nhw, gan 
eu helpu i wneud cais am grantiau a 
rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt 
am y cymorth arall sydd ar gael. 
Mae ein tîm Eiddo wedi gweithio’n 
ddiflino i gadw ein safleoedd ar agor 
yn ddiogel i’n cleientiaid busnes.

Symudodd ein holl dimau Cymorth 
a Gwasanaethau Busnes i fodel 
gweithio gartref mewn llai na 24 awr 
diolch i gefnogaeth wych gan ein 
tîm TG a Chyfleusterau. Daeth ein 
bywydau’n rhithwir yn gyflym iawn 
ac fe wnaethom addasu’n gyflym  
i hynny.

Ymdriniodd ein Tîm Busnes Cymru 
â thros 55,000 o alwadau, negeseuon 
e-bost a chysylltiadau rhwng mis 
Mawrth a mis Awst a helpodd i 
ddiogelu dros 2,500 o swyddi.  

Wrth i ni nesáu at 
ddiwedd 2020/21 
amlygwyd yr her yn 
wirioneddol gyda 
dyfodiad pandemig byd-
eang Covid-19. Mae 
perfformiad ein timau 
drwy gydol y flwyddyn  
yn ein rhoi yn y lle iawn 
i’w gyflawni.

Ein 
Stor i 
Cov id
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Hoffem ddiolch i’n timau 
cymorth sydd wrth 
wraidd y ddarpariaeth 
wych o Raglennu ac 
Eiddo yn Busnes mewn 
Ffocws. Mae pob aelod 
o’r tîm Busnes mewn 
Ffocws yn cyfrannu at 
lwyddiant ein busnes a 
diolchwn i chi i gyd am 
eich cefnogaeth werthf.

Annua l  Repor t  2018-2019

Ae lodau Bwrdd
Geraint Evans, Cadeirydd,  
Gorsedd Ltd

Keith Thomas, Dirprwy Is-gadeirydd,  
Verve Management Ltd

Katy Chamberlain, Prif Weithredwr,  
Business in Focus Ltd

Annamaria Bridson,  
Banc Natwest Bank plc,

Christopher Richards,  
HSBC Bank plc

Gerald Kelly,  
Sony Global Manufacturing Operations Corporation

Jenny Jones LLB,  
Morgan Denton Jones

John Sheppard,  
Fforwm Economaidd De Ddwyrain Cymru

Jonathan Good,  
Barclays Bank plc

Nicola McNeely,  
Harrison Clark Rickerbys Limited

Nirmal Chhabria,  
London Business School

Robert James,  
Geldards LLPY Cynghorydd 

Steve Hudd,  
SPS Ltd

Victoria Fisher,  
Lloyds Bank plc 
 
 

Diswyddiadau ers 1 Ebrill 2019

Y Cynghorydd Robert Bevan,  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
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Pri f  Swyddfa 
Unedau 14 Parc Bocam 

Ffordd yr  Hen Gae 
Pencoed 

Pen-y-bont ar  Ogwr 
CF35 5L J

01656 868545 
he l lo@bus iness in focus .co.uk 
www.bus iness in focus .co.uk


