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

 2021י  לביו 28

 : לכבוד    : לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 

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

 א.ג.נ,
          

 (שנתי -חצי דוח )  2021 ביוני 30ליום של החברה  הכספיים  דוחותהמועד פרסום הנדון: 

  2021וני  בי   30ליום    לפרסם את דוחותיה הכספייםכי היא צפויה    החברה מתכבדת להודיע בזאת

ככל    על ידי דירקטוריון החברה.  ם וזאת בכפוף לאישור  , 2021באוגוסט   30ב',    ביום שנתי(  -חצידוח )

 . ידיישיחול שינוי במועד האמור, תודיע על כך החברה בדוח מ 

 פרטים לגבי החברה: 

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

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 

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

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

  שא נו(, והודעות החברה השוטפות ב 2021-01-088728)  2021במאי    24החברה מיום    תשקיף  ,(069288

 התקדמות תהליך המחקר והפיתוח של מוצרי החברה. 

,  בדבר התקדמות תהליך המחקר והפיתוח של החברה ות החברה השוטפותרט בהודוהמידע המפ

, כהגדרת מונח זה בחוק  "צופה פני עתיד" בבחינת מידע    נו, היותחזיותיההערכות החברה  לרבות,  

פיו,  ,1968-ניירות ערך, תשכ"ח  על  וכן  והתקנות  זה,   המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד 

התממשותן  כאמור אשר  ותחזיות  הערכות  בשליטת   על  שאינם  בגורמים  גם  היתר,  בין  תלויה, 

כאמור   השוטפותבהודעוהחברה  החברה  לכך  .ת  כי  בהתאם  מחקר    יובהר  חברת  הינה  החברה 

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה   והערכות אל  ופיתוח, ומתוקף כך

 .מכפי שהוערך על ידי החברה

 בכבוד רב,

 בע"מ נור אינק אינוביישנס 

 : על ידי  2021 ביולי 28ביום נחתם 
 ומנכ"ל   וריון, יו"ר הדירקטמשה נור

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