
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2021  שנת  של  הראשון  החציון  על  מבט  המספקים  הדירקטוריון"ח  דו  ואת  הכספי"ח  הדו  את  בפניכם  להציג  מתכבד  אני

  שלבי מ  עוברים  אנחנו  בה  שנההו  בהצלחה  אביב-בתל  ערך  לניירות  בבורסהמניות החברה    הונפקוזו היא השנה בה    שנה

  מוצרי   יוטמעו  פיילוטיםבמהלך ה  –  עם לקוחות מהמובילים בתחומם בעולם  ופיילוטיםהמו"פ לשלבים של שיתופי פעולה  

 ". אמיתית" עבודה בסביבת לראשונה שפיתחנו ויבדקומים החדשניים ופורצי הדרך -מבוסס הפיגמנטיהדיו 

דפוס    החברה  של   הפוטנציאליים   האסטרטגיים  והשותפים  הלקוחות מערכות  ומייצרות  המפתחות  חברות  כוללים 

מוצרינו מוצעים לאותם לקוחות כמותג פרטי תחת    דיגיטליות למגוון רחב של יישומים ולשוקים שונים ומגוונים, כאשר

 ארוכי טווח. OEMהסכמי 

חזרת הכלכלה העולמית לפעילות הדרגתית ממשבר הקורונה, גם לקוחותינו חזרו לפעילות, גם אם חלקם באופן    עם

  (POC)היתכנות    תווהוכח  פיילוט  תהליכי  כמה  ולהתנעת תרמה להתקדמות העסקית של החברה    לפעילותתם  חזר  חלקי,

 .החברה של  הפוטנציאליים הלקוחות בקרב

,  דיגיטלי  דפוס  מערכות  ומייצרות  המפתחות  חברות  25  -מ  מלמעלה  פעולה  לשיתופי  בבקשה  פניות  קיבלנו,  כה  עד

נוספים    פרויקטים  10  -ככמו כן,  מהשורה הראשונה ומהמובילות בעולם, כל אחת בתחומה.    הןהחברות    רובכאשר  

 יחד עם שותפים פוטנציאליים אשר פועלים בשוקים להם מוצרינו מיועדים. כיום  מתנהלים

מצבת  במקביל את  הרחבנו  היא    כח,  הקרובים  ובחודשים  של החברה  והפיתוח  המחקר  מחלקת  של  עתידה האדם 

 . יותר אף להתרחב

 בו   אתר,  העין  ראש,  אפק  בפארקלהתחדש ולעבור למשכנה החדש  חודש אוקטובר    במהלךנור אינק אינוביישנס צפויה  

  ייצור   ואולם   שונות  דפוס  במערכות   הדיו  מוצרי  של   והתאמות  בדיקות  מחלקת ,  ומודרנית  רחבה  מעבדה  מקימים  אנחנו

 . בחודש דיו ליטר 40,000  -כ עד  להפיק יוכל אשר  ראשוני

  

לשנת   הראשון  החציון  של  סיומו  מאז  2021עם  ולראשונה   ,
של  התקדמותה  על  אתכם  לעדכן  שמח  אני  החברה,  הנפקת 
את   ולהציג  זו  תקופה  במהלך  אינוביישנס  אינק  נור  חברת 

 לעתיד.  תכוניותינותהליכי הצמיחה הנוכחיים ואת  

 בעלי מניות יקרים, 



 

 

 עם המבט קדימה 

  הפוטנציאליים   לקוחותינו  מול  העסקית  וההתקדמות"פ  המו   פעילות  של   בתרגום   נתמקד  אנחנו  הבאים  החודשים  12  -ב

שנתיים לאספקת דיו, יחד עם המשך ההשקעה במו"פ ובמעבר מפיתוח לייצור, וזאת כפי שהצגנו  -לכמה הסכמים רב

 לשוק ההון ערב הנפקת מניות החברה. 

 .הקרובה בתקופה לנו וייםהצפ ובהישגים בהתפתחויות אתכם  ולעדכן להמשיך מתחייב אני

 

 מבוסס   הדיו  בתחום  בעולם  המובילות  מהחברות  אחתל  להיות    -, כזאת שמחדדת את חזוננו  גאווה  קצת  בלי  אפשר  ואי

גוף המחקר והמידע המוביל בעולם בתחום הטקסטיל, בחר    -   WTIN  -כשבועיים    לפני  כאשרידידותי לסביבה,  וה  המים

תורמים להטמעה וחדירה מוגברת    אינוביישנס אינקרים של נור צכי הפעילות והמו  -לציין בפתח דו"ח הדיו השנתי שלו 

 .1מים, ירוק וידידותי לסביבה, לשוק ההדפסות הדיגיטליות על טקסטיל -מבוסס פיגמנטישל דיו 

 

  אינוביישנס   אינקזדמנות זו להודות לכם על האמון שאתם נותנים בי ובצוות ההנהלה והעובדים של נור  רוצה לנצל ה  אני

 ולאחל לכם שנה טובה ופורייה.

 

 

 ,רבה בהערכה

 

 הדירקטוריון"ר ויו"ל מנכ, נור משה

 אינוביישנס  אינק נור

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.wtin.com/article/2021/august/160821/digital-textile-ink-market-review-2020/ 



 

 

 "צופה פני עתיד"בדבר מידע   הבהרה

זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והאמור בה  הודעה  
אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן לא מהווה תחליף לשיקול דעת של משקיעים פוטנציאליים, לפני שהחליטו  

ל השקעה במניות החברה, אלא נועד אך ורק למסירת מידע למשקיעים בקשר עם הצגת החברה, ולשם  ע
הינו בגדר תמצית לצורכי סקירה כללית ונוחות בלבד, בכל הקשור   עהבהודהתמצית והנוחות בלבד. האמור  

 את המידע המלא על החברה.  ואינו יכול להחליף את הבדיקות שפורסמו ושוחררו לציבור, הכוללות 

כלולים נתונים, הערכות, תחזיות ותוכניות של החברה ביחס לפעילותה שהינם בבחינת מידע צופה    בהודעה
תשכ"ח ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  ודאית    1968-פני  אינה  התממשותם  אשר  ערך"(,  ניירות  )"חוק 

עתיד   פני  צופה  מידע  בלבד.  החברה  בשליטת  מצויה  החברה  ואינה  הנהלת  של  הערכות  על  מבוסס 
זו, לגביו  קיים סיכוי כי כלל   הודעההמתבססות, בין היתר, על המידע הידוע להנהלת החברה במועד עריכת  

 לא יתממש או יתממש באופן חלקי או בשינויים מהמפורט לעיל.

לולים להיות שונים מאלו אין כל ודאות כי הנתונים ו/או הערכות ו/או התחזיות יתממשו, כולם או חלקם, והם ע
, וזאת בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, כגון שינויים בסביבה  בהודעהשהוצגו  

התחרותית, הרגולטורית והעסקית, אירועים עתידיים, התפתחות המחקר והפיתוח, וכן התממשותם של אלו  
בנ החברה.  הסיכון שמאפיינים את פעילותה של  על    ההודעהוסף עשויה  מגורמי  המבוססים  נתונים  לכלול 

מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם. כמו  
עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות הכספיים והמיידיים של החברה ו/או הוצג באופן ועיבוד    ההודעהכן,  

 . בהודעהשונה מהאופן בו הוא מופיע 

כי   בין הדיווחים    ההודעהיובהר  ובכל מקרה של סתירה  אינה מחליפה את הדיווחים המיידיים של החברה, 
הנתונים   לבין  לציבור  כאמור.    בהודעהשפורסמו  לציבור  שפורסמו  בדיווחים  המופיעים  הנתונים  יגברו  זו, 

והחברה    ההודעה  זו מתבססות על המידע המצוי בידי החברה במועד עריכת  עה דבהוהתחזית וההערכות  
ו/או   אירועים  שישקפו  מנת  על  כאמור,  ההערכות  ו/או  התחזיות  את  לשנות  ו/או  לעדכן  מתחייבת  אינה 

 . ההודעההתפתחויות שיחולו לאחר מועד עריכת 
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