קרן הון סיכון "תעוזה" מודיעה על מינויו של חזי רוטמן
למנכ"ל DigiFlex
חיפה ,ישראל 41 ,בפברואר " :2142תעוזה"( ,ת"א:תעוזה) ,קרן הון סיכון המשקיעה בחברות
עתירות ידע ,בעיקר בתחומי התקשורת ,מדעי החיים ,תכנה IT ,ו Semi Conductors-מודיעה על
מינויו של חזי רוטמן למנכ"ל חברת הפרוטפוליו .DigiFlex
רוטמן כיהן בחברת קודאק  01שנים ,מתוכן שלוש כמנכ"ל קודאק ישראל .נוסף על תפקידו
כמנכ"ל ,שימש רוטמן כ CTO-לחטיבה גלובלית המוכרת מעל מיליארד דולר לשנה .לקודאק הגיע
רוטמן לאחר שכיהן בתפקיד מנהל קבוצת התוכנה בחברת  ,Creoשנרכשה ע"י קודאק בשנת
 .5112קודם לכן ,שימש רוטמן במגוון רחב של תפקידי פיתוח וניהול בחברת .Orbotech
יושב ראש  ,DigiFlexדן וילנסקי ,בירך על המינוי ואמר " :לאורך השנים ,צבר רוטמן ניסיון רב
בתחום ניהול ,פיתוח ומכירות של מערכות רב תחומיות ותוכנה אין לי ספק שהכישורים המוכחים
והנסיון הרב של חזי יהוו צעד חשוב בהצעדת החברה קדימה .בעלי המניות מאמינים בחברה
ובפוטנציאל הצמיחה האדיר שלה ,ומביעים את אמונם בהשתתפות בסבב הגיוס בחודש שעבר.
השילוב של טכנולוגיה ייחודית ,השקעה כספית וצוות ניהול מיומן ומנוסה ושהיום מצטרף אליו
שחקן חיזוק משמעותי ,הופך את החברה לכוח בולט בתחום הדפוס".
לרוטמן תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל-אביב ותואר שני בניהול
מאוניברסיטת בוסטון.

אודות DigiFlex
 DigiFlexהוקמה בשנת  5112ע"י היזמים ד"ר משה פרנקל ואורי אדלר ,יוצאי עידנית ,אפריון וסאייטקס
ויז'ן (שנמכרה ל )HP-ויושב הראש שלה הוא דן וילנסקי .החברה מייצרת גלופות דפוס פלקסוגרפיות
ומספקת פתרונות לקדם-דפוס עבור שוק הדפוס לאריזות ,פלח שוק הגדל במהירות ונאמד בהיקף מכירות
שנתי של כ 031-מיליארד דולר .החברה נותנת מענה לצורך השוק למערכת )Computer-to-Plate( CtP
יעילה ,איכותית ,לא יקרה ואקולוגית ,ומציעה פתרון הכולל מערכות מבוססות מחשב ומתכלים.
הייחודיות במוצרי החברה מושגת באמצעות הדיו הדו-רכיבי ,טכנולוגיה שפותחה על-ידי 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.
בחודש שעבר גייסה החברה סך של  3.3מיליון דולר ,שישמשו את החברה להמשך פיתוח הטכנולוגיה,
הידע ,המכירות ותכניות השיווק וכן לשיפור ההון החוזר .בגיוס השתתפו בעלי המניות הקיימים ,בניהם
קרן תעוזה ,קן לוי מייסד  ,KLAקרן בטריי ,קרן פרוסיד וכן משקיעים חדשים ,בכללם משקיע אמריקאי
גדול.
יושב ראש  ,DigiFlexדן וילנסקי ,בירך על המינוי ואמר" :אין לי ספק שהכישורים המוכחים והנסיון הרב
של חזי יהוו צעד חשוב בהצעדת החברה קדימה .תעוזה מאמינה בחברה ובפוטנציאל הצמיחה האדיר שלה,
והביעה את אמונה בהשתתפות בסבב הגיוס בחודש שעבר .השילוב של טכנולוגיה ייחודית ,השקעה כספית
וצוות ניהול מיומן ומנוסה ושהיום מצטרף אליו שחקן חיזוק משמעותי ,הופך את החברה לכוח בולט
בתחום הדפוס".
לפרטים נוספים ראו www.digiflex-print.com

