"תעוזה" ,קרן הון סיכון ,מודיעה על השתתפות בסבב
גיוס הון בחברת  ,DigiFlexבסך של כ 3.3-מיליון דולר
בסבב ההשקעה משתתפים משקיעים קיימים ,בניהם יזם  ,KLAקן לוי והקרנות באטרי
ופרוסיד ומשקיעים חדשים ,בניהם משקיע אסטרטגי גדול מארצות הברית.
חיפה ,ישראל ,דצמבר " :0211תעוזה"( ,ת"א :תעוזה) ,קרן הון סיכון המשקיעה בחברות עתירות
ידע מודיעה על השתתפות בסבב גיוס הון של חברת המטרה של הקרן .DigiFlex ,בסבב הגיוס
הנוכחי ,המסתכם בכ 3.3-מיליון דולר ,לוקחים חלק רוב הקבוצות המושקעות בקרן ,ביניהן
קרנות בטרי ופרוסיד וקן לוי ,מותיקי ובכירי תעשיית היי-טק באמריקאית ומי שהיה המייסד של
חברת הענק  .KLA-Tencorלסבב מצטרפים משקיעים חדשים ,משקיע אסטרטגי גדול מארצות
הברית שישקיע מיליון דולר ומשקיע נוסף בסכום של חצי מיליון דולר .חלקה של תעוזה בסבב
ההשקעות הוא חצי מיליון דולר והיא תחזיק ב 33..%-ממניות החברה.
ההון שגויס ישמש את  DigiFlexלהמשך פיתוח הטכנולוגיה ,הידע ,המכירות ותכניות השיווק וכן
לשיפור ההון החוזר.
אבי קרבס ,מנכ"ל קרן תעוזה" :אנו שמחים על המשך ההשקעה בחברת  .DigiFlexהחברה
מתקדמת יפה ,עומדת ביעדים שהציבה לה ,ומתחילה לממש את הפוטנציאל האדיר שלה.
ההשקעה הזו היא חשובה במיוחד מאחר ולחברה הצטרפו שני משקיעים חדשים ,כהבעת אמון
ביכולות החברה .יתרה מכך ,ההנפקה הפרטית שהתקיימה הייתה גדולה יותר מהתכנון ,לנוכח
בקשת חלק מהמשקיעים הקיימים להגדיל את חלקם בהנפקה הפרטית .השילוב של טכנולוגיה
ייחודית ,השקעה כספית וצוות ניהול מיומן ומנוסה ,הופך את החברה לכוח משמעותי בתחום
הדפוס".
 ,DigiFlexאשר הוקמה בשנת  3002ע"י היזמים ד"ר משה פרנקל ואורי אדלר ,יוצאי עידנית,
אפריון וסאייטקס ויז'ן (שנמכרה ל ,)HP-מייצרת גלופות דפוס פלקסוגרפיות ומספקת פתרונות
לקדם-דפוס ,עבור שוק הדפוס לאריזות ,פלח שוק הגדל במהירות ונאמד בהיקף מכירות שנתי של
כ 631-מיליארד דולר .החברה עונה לצורך השוק למערכת  )Computer-to-Plate( CtPיעילה,
איכותית ,לא יקרה ואקולוגית ,ומציעה פתרון הכולל מערכות מבוססות מחשב ומתכלים.

היחודייות מושגת באמצעות הדיו הדו-רכיבי ,טכנולוגיה שפיתחה החברה .הדיו יוצר על פני
הגלופות הפולימריות מסכה באופן פשוט ,לא מזהם ,ומדויק יותר מהשיטות המסורתיות
הקיימות בשוק.
הפתרון של  DigiFlexמהווה מוטיבציה להחלפת מערכות ה )Computer-to-Film( CtF
הישנות ,וחוסכת את הצורך ברכישת מערכות מבוססות לייזר היקרות יותר בהשקעה ובתפעול.
לפרטים נוספים ראו www.digiflex-print.com
אודות תעוזה
תעוזה היא אחת מקרנות ההון סיכון הוותיקות בישראל ,המשקיעה בחברות עתירות ידע בתחומים שונים.
עד היום השקיעה הקרן סכום כולל של  64מליון דולר ב ,12-ונהנתה מהצלחות מרשימות בתחומי ה-
 ,Health Careהמוליכים למחצה והתקשורת .תעוזה משקיעה בחברות בעלות פריצת דרך טכנולוגית
ומסייעת להן בפעילות הבינלאומית שלהן .יו"ר תעוזה הוא פרופ' משה ארנס.

