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  מינוי יועצים לחברההנדון: 

לן, שהינם החברה מתכבדת להודיע כי התקשרה בהסכמים עם מספר יועצים, כמפורט לה

ואשר בין היתר מילאו תפקידים בחברות מובילות בתחומי הציוד  מומחים מובילים בתחומם

 הקפטילי והמתכלים: 

, וראש תחום המתכות Landa digital printingכיהן כטכנולוג הראשי של חברת  - פרופ׳ שיינמן

פרופ׳  פטנטים על שמו בתחומי הציוד הקפיטלי והמתכלים. 30. לפרופ׳ שיינמן Stratasys-ב

( מהטכניון בהנדסת מכונות ומתמטיקה יישומית, תואר שני BScשיינמן הוא בעל תואר ראשון )

(MScמאונ׳ תל )-ודוקטורט מהטכניון באווירונאוטיקה ואנרגיה מתחדשת.  אביב בהנדסת מכונות

 דיספנסינג, אינקג'ט וטיפולי שטח. -נוזלים, בדגש על מיקרו-מיקרו התמחה בחקר

 Scitex, לרבות מנכ״ל Scitexכיהן בתפקידי פיתוח, שיווק וניהול בחברת  - מר ליאור דוד מעין

 PixCell Medical –ב דירקטוריון, כחבר OrSenseמזרח התיכון ואפריקה, כמנכ״ל של 

Technologies כ ,– CMO , VP Strategy and Business development  ב- Orbotech  וכ- 

Senior Advisor   למנכ״לOrbotech.  מר מעין הוא בוגר תכנית תלפיות בצה״ל, בעל תואר ראשון

(BSc( מהאונ׳ העברית בפיזיקה ומתמטיקה, תואר שני )MScמהטכניון בהנדסת אנוש )  ותואר

 בצרפת.  INSEAD –( מ MBAשני במנהל עסקים )

בחברת  CEO –וכ  Stratasysבחברת  General Manager Asia -כיהן כ  - מר יונתן יגלום

Makerbot. ( מר יגלום הוא בעל תואר ראשוןBAמאונ׳ תל )- אביב בפילוסופיה והיסטוריה, ותואר

 . Kellogg( מ MBAשני במנהל עסקים )

הטכנולוגיים השונים היועצים יסייעו להנהלת החברה בתהליכים האסטרטגיים, העסקיים ו

במסגרת פעילותה. על פי הסכמי ההתקשרות עמם, כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה, כל 

שעות יעוץ חודשיות תמורת תשלום שעתי.  10אחד מהיועצים יעניק לחברה, לפי דרישה, עד 

ברה. הסכמי הייעוץ כוללים תניות אי תחרות, סודיות ושמירה על זכויות קניין רוחני של הח

, כאשר לכל אחד מהצדדים 2021בספטמבר  1חודשים שתחילתם ביום  36תקופת ההסכמים הינה 

יום מראש. בנוסף, אישר דירקטוריון  30נתונה הזכות להודיע למשנהו על סיום ההתקשרות 

החברה הענקת כתבי אופציה לא רשומים לכל אחד מהיועצים כחלק מתנאי ההתקשרות עמם. 

 קצאה נפרד בנוגע להקצאת כתבי האופציה ליועצים כאמור, בהתאם לדין.  החברה תפרסם דוח ה
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פרופ׳ סידני אלטמן, חתן פרס  -מצטרפים לחברי הועד המייעץ המכהנים כיום בחברה היועצים 

ֿ(, פרופ׳ עמוס אדלר, מומחה במיקרוביולוגיה קלינית, מנהל המעבדה 1989נובל לכימיה )

דואק" לילדים, -ביה"ח "דנהב ביחידה למחלות זיהומיות בילדים רהמיקרוביולוגית ורופא בכי

 ופרופ׳ אלון מוזס, ראש מערך המיקרוביולוגיה ומחלות זיהומיות בבית החולים הדסה.

 

 בכבוד רב,

 בע"מ סונוביה

 ע"י: במועד הדיווח נחתם 
 וריון, יו"ר הדירקטיהושע הרשקוביץ

 יגאל זיתון, מנכ"ל
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