
 

 

 

 

 

 

 

 

 .0202 שנת של הראשון החציון על מבט המספקים הדירקטוריון"ח דו ואת הכספי"ח הדו את בפניכם להציג מתכבד אני

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

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

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

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

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

 ארוכי טווח. OEMהסכמי 

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

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

 .החברה של הפוטנציאליים הלקוחות בקרב

, דיגיטלי דפוס מערכות ומייצרות המפתחות חברות 02 -מ מלמעלה פעולה לשיתופי בבקשה פניות קיבלנו, כה עד

נוספים  פרויקטים 22 -ככמו כן, מהשורה הראשונה ומהמובילות בעולם, כל אחת בתחומה.  הןהחברות  רובכאשר 

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

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

 .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 02,222 -כ עד להפיק יוכל אשר ראשוני

 עם המבט קדימה

 הפוטנציאליים לקוחותינו מול העסקית וההתקדמות"פ המו פעילות של בתרגום נתמקד אנחנו הבאים החודשים 20 -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 הצפויים ובהישגים בהתפתחויות אתכם ולעדכן להמשיך מתחייב אני

 

, ולראשונה מאז הנפקת 0202עם סיומו של החציון הראשון לשנת 

החברה, אני שמח לעדכן אתכם על התקדמותה של חברת נור אינק 

אינוביישנס במהלך תקופה זו ולהציג את תהליכי הצמיחה הנוכחיים 

 לעתיד. תכוניותינוואת 

 בעלי מניות יקרים,



 

 

 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 אינקכי הפעילות והמותרים של נור  -לציין בפתח דו"ח הדיו השנתי שלו 

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

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

 ולאחל לכם שנה טובה ופורייה.

 

 ,רבה בהערכה

 

 הדירקטוריון"ר ויו"ל מנכ, נור משה

 אינוביישנס אינק נור

 


