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 בע"מ שנס ינור אינק אינובי
 )"החברה"( 

 2021י  לביו 14

 : לכבוד    : לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 

www.isa.gov.il  www.tase.co.il   

 א.ג.נ,
          

 הגדולות בעולםהדיגיטלית ות ההדפסה חבראחת מ התחלת ניסוי ושיתוף פעולה עם הנדון: 

(, 2021-01-088728)  2021במאי    24בתשקיף החברה מיום    6.17.4.1  -ו  5.3פים  בהמשך לאמור בסעי

  החברה מתכבדת להודיע ,  במעבדות חברות מדפסות לטקסטילכהגדרתו להלן  התקנות פיילוט  בדבר  

ביום   בהתקשרות    2021  ביולי  13כי  ממ אחת  עם  החלה  אחת  הבינלאומיות    תוחבר הלקוחותיה, 

  , "(ותהדיגיטלי  המדפסותתאגיד  )להלן: "ייצור מדפסות דיגיטליות  ל  בעולם  והמובילות  הגדולות

פיגמנטי על בסיס מים    דיושל  "(  פיילוט)"מחקר ופיתוח טכנולוגי  וביצוע  אסטרטגי    לשיתוף פעולה 

החברה   ידי  על  שפותח  דיגיטלית  הפ.  (NurTex)להדפסה  יותקןיבמסגרת    המיועד הדיו    ילוט 

על ישירות  ופרטי  -להדפסה  חולצות  מתוצרת    טקסטילגבי  תעשייתית  במדפסת  תאגיד  אחרים 

הדיגיטליות הדיגיטלי. שהינו    המדפסות  הדפוס  בתחום  והגדולות  המובילות  מהחברות    אחת 

  -, לרבות כהינה חלק מאסטרטגית החברה להתקשרות בשיתופי פעולה  דוח זהההתקשרות נשוא  

OEM (Original equipment manufacturer),  בעולם  ההדפסהת יעם גופים מובילים בתעשי.   

ב תתבצע  הדיו  ההתקנת  הקרובמהלך  של    במרכז  שבוע  הדיגיטליות  הטכני  המדפסות  תאגיד 

צפוי להיערך  תהליך הפיילוט  . החברהשל כימאי ממחלקת המחקר והפיתוח  בנוכחות של באירופה 

של הדיו במערכת הדפוס הדיגיטלי,   ויציבותו תפקודו נו, בין היתר,ייבח ובמסגרתו  שבועות כמספר

ההדפסה ההדפס  ,איכויות  שחיקות    הועמידות  סביב,  כביסהבעקבות    ובלאיבפני  ,  תיותהשפעות 

 וכיו"ב.  

בכוונת  שתהליך הפיילוט יסתיים בהצלחה    ככל,  ובהתאם לסיכומים עם הלקוח  להערכת החברה

המדפסות  תאגיד  במספר אתרים של לקוחות הקצה של  החברה  הדיו של    לבחון התקנת  הצדדים

אצל לקוחות קצה    של החברהשל הדיו  בתשלום  התקנה  )  פיילוט מסחריצורך ביצוע  ל  הדיגיטליות

(end users  של )  לאורך   צפוי להימשךלהערכת החברה  , פיילוט אשר  (המדפסות הדיגיטליותתאגיד  

 . (זו ממועד הודעה חודשים   9 - ל 6 - כ חודשים )בין  6 -ל  4 -כ תקופה של בין

הצלחה  כי  ו  המחקר והפיתוח של החברה  התקשרות זו עתידה לקדם את פעילותחברה מעריכה  ה

  העשוי   טקסטילגבי    הדפסה דיגיטלית ישירה עלזה, קרי,  נטית לפיילוט  וו בתעשייה הרל   יישום הדיוב

בו המוחלט של  רו זמינים לאינם  כיום  אשר    מים שוניםיישו  אשר יאפשרו  לפיתוחים חדשיםביא  לה

אשר פוליאסטר(    100%  -העשויות מ  הדפסה דיגיטלית )לדוגמא: הדפסה על חולצות כהותה  שוק

את השימוש  להרחיב  ,  גבי טקסטיל  את השוק הכללי של הדפסות על  להגדילכתוצאה מכך  צפויים  

על  פיגמנטי  מים  בדיו  ובסיס  הגעת,  את  החברהלשוק    םלזרז  מוצרי    מודל   לעיל,כאמור    . של 

ככל שיושלם תהליך הפיילוט  ההתקשרות העסקי בין החברה ובין תאגיד המדפסות הדיגיטליות  

 . שנתית-של אספקת דיו רב OEM Private Labelמודל  להיותצפוי 
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 : המדפסות הדיגיטליותתאגיד פרטים לגבי 

הדיגיטליותתאגיד   מ  הוקם  המדפסות  למעלה  המדפסות  מתאגידי    אחד   ו הינו שנה  40  - לפני 

בסך של    2021בשנת  עם הכנסות    המעסיק אלפי עובדיםהגדולים בעולם  הבינלאומיים    הדיגיטליות

ל ש"ח  1  -מעל  ביימיליארד  מתמחה  התאגיד  רחב,    ורצ.  בפורמט  צבעוניות  דיו  הזרקת  מדפסות 

 , לרבות על גבי טקסטיל. בתחום ההדפסה נוספותמכונות ומדפסות תלת מימד, 

 פרטים לגבי החברה: 

הדיגיטלי    חברת נור אינק אינוביישנס בע"מ, שנוסדה על ידי מר משה נור, ממייסדי תעשיית הדפוס

העולמית, וד"ר מוחמד עיראקי, שהינו בעל ניסיון רב בפיתוח של דיו דיגיטלי להזרקת דיו, עוסקת  

דיו של  שונים  סוגים  של  ופיתוח  המיועד   במחקר  לסביבה  וידידותי  ירוק  מים,  מבוסס  פיגמנטי 

דידותיים  לשימוש במדפסות ומערכות דפוס דיגיטלי וזאת מתוך מטרה להיות ספקית פתרונות דיו י

ופורמט    הדפסה על גבי טקסטיל, שילוט  , לרבות, לסביבה לתחומי דפוס דיגיטלי שונים ומגוונים

דיו המכיל  לתעשיית הדיו ווחומרי ריכוך  חומרי בסיס  כגון    רחב, טפטים וכן מוצרים נלווים מיוחדים

-2021-01)  2021באפריל    23ראו האמור במצגת החברה מיום    לפרטים נוספים  .חלקיקי מתכת- ננו

נודע  (, והודעות החברה השוטפות ב2021-01-088728)  2021במאי    24החברה מיום    תשקיף  ,(069288

 להתקדמות תהליך המחקר והפיתוח של מוצרי החברה. 

  - יך הוהשלמת תהל הערכות החברה באשר לפיתוח המוצריםרט בהודעה זו, לרבות, והמידע המפ

-, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח"צופה פני עתיד"בבחינת מידע    נו, הי"פיילוט"

המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד זה, וכן על הערכות ותחזיות אשר    והתקנות על פיו,  ,1968

יובהר  .  תלויה, בין היתר, גם בגורמים שאינם בשליטת החברה כאמור בדוח זה לעיל  התממשותן

עשויות שלא להתממש, כולן או   והערכות אל  ופיתוח, ומתוקף כך  החברה הינה חברת מחקר  כי

 .חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה

 בכבוד רב, 

 בע"מ נור אינק אינוביישנס 

 : על ידי  2021 ביולי 14ביום נחתם 
 ומנכ"ל   וריון, יו"ר הדירקטמשה נור

 אשכנזי, דירקטור  שראל
 דוד ג'רבי, סמנכ"ל כספים 
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