
 

1 

 

 בע"מ שנס יור אינק אינובינ
 )"החברה"( 

 2021 בנובמבר 30

 : לכבוד    : לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 

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

 א.ג.נ,
          

מחברות ההדפסה הדיגיטלית   מאחת  ה מסחרית ראשונהוקבלת הזמנניסוי  השלמתהנדון: 

 )תאגיד ציבורי יפני(  הגדולות בעולם

  6.17.4.1-ו  5.3והאמור בסעיפים  (  2021-01-116700)  2021ביולי    14יום  מ   החברה  להודעתבהמשך  

התקשרות עם אחת  בדבר  (2021-01-088728)מס' אסמכתא:  2021במאי  24בתשקיף החברה מיום 

מלקוחותיה, אחת מהחברות הבינלאומיות הגדולות והמובילות בעולם לייצור מדפסות דיגיטליות  

גי  "(, לשיתוף פעולה אסטרטגי וביצוע מחקר ופיתוח טכנולותאגיד המדפסות הדיגיטליות)להלן: "

ידי החברה  פיילוט)" על  דיגיטלית שפותח  על בסיס מים להדפסה  פיגמנטי  דיו  ,  (NurTex)"( של 

התקבלה בידי החברה הזמנה מסחרית )בתשלום(    2021בנובמבר    29ביום    החברה מתכבדת לעדכן כי 

  NurTexשל דיו    "(ההתקשרות" או "ההזמנהמאת תאגיד המדפסות הדיגיטליות )להלן: "  ראשונה

סופק  מ  צפוי להיות  במסגרת ההזמנה  הדיו  רה אשר נבחן ונבדק בהצלחה במסגרת הפיילוט.של החב

ליום   ה  , 2021בדצמבר    20עד  תאגיד  של  הלוגיסטי  המרכז    ולסניפי   ,תוהדיגיטלי  מדפסות דרך 

אצל    תאגיד המדפסות הדיגיטליותבמדפסות מתוצרת  ולאחר מכן יותקן  ית  רבאירופה ובארצות הב

מסחרי  ,  המסחרייםלקוחותיו   פיילוט  ביצוע  לשלצורך  להימשך  החברה  צפוי    6  -ל  4  -כהערכת 

 ממועד דוח זה. חודשים 

על    השלמת להדפסה  המדפסות  ייצור  בשוק  והמרכזיות  המובילות  מהחברות  אחת  עם  הניסוי 

טקסטיל הינה בהמשך לאסטרטגיית החברה להפוך לספקית עולמית מובילה בתחום דיו פיגמנטי  

  OEM  -לרבות כ,  המיועד לשימוש במדפסות דיגיטליותוידידותי לסביבה( המבוסס על מים  "ירוק" )

(Original Equipment Manufacturer  עם גופים מובילים בתעשיית ,)של    בעולם  הדפוס הדיגיטלי

 .שנתית-אספקת דיו רב

התקשרות זו עתידה לקדם את פעילות המחקר והפיתוח של החברה וכי  כי  חברה מעריכה  הכמו כן,  

  ,הדפסה דיגיטלית ישירה על גבי טקסטיל עשויה להביא לפיתוחים חדשיםבהצלחה ביישום הדיו  

שאינם   שונים  יישומים  שוק  כיום  זמיניםשיאפשרו  של  המוחלט    , דיגיטליתההדפסה  ה   לרובו 

לי של הדפסות על גבי טקסטיל, להרחיב את השימוש  צפויים כתוצאה מכך להגדיל את השוק הכל ו

   בדיו פיגמנטי על בסיס מים, ולזרז את הגעתם לשוק של מוצרי החברה.

כמפורט במצגת החברה ובתשקיף    ,והערכותיה  2021החברה לשנת  העבודה של  בהתאם לתוכנית  

  שני תהליכי הפיילוט הקיימיםמאחד  יושלם לפחות    2021עד לסוף שנת  כי  העריכה    , החברההחברה

  שמפותחים על ידה פתרונות הדיו החדשניים  להערכת החברה,    שנתי.-וייחתם הסכם אספקת דיו רב

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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על  הדיגיטליות  ההדפסות  מהשחקנים    טקסטיל גבי    לשוק  אחד  מצד  חזק  ואמון  ביקוש  יצר 

המאפשרים ללקוחות הקצה    מוצרי החברה שבפיתוח  בחן אתאשר    ,המובילים והחשובים בתעשייה

חדשות הפקה  ואפשרויות  אפליקציות  של  וחדש  רחב  מגוון  ה  כגון  שלו  עלאפשרות  גבי    הדפסה 

אשר למועד זה הינן מוגבלות ומוצר החברה פותר את הקושי  חולצות העשויות מבד פוליאסטר כהה  

גבי טקסטיל,    סות הדיגיטליות על מים בתעשיית ההדפ  דיו פיגמנטי מבוסס באמצעות    בהדפסתם

   .מדפסות מהדור הבא אשר נמצאות בשלבים מתקדמים של פיתוחהן  במדפסות הקיימות והן  וזאת  

 לגבי תאגיד המדפסות הדיגיטליות: נוספים פרטים

מ למעלה  לפני  הוקם  הדיגיטליות  המדפסות  המדפסות   שנה  40  - תאגיד  מתאגידי  אחד  והינו 

בסך   2021הכנסות בשנת צפי  הדיגיטליות הבינלאומיים הגדולים בעולם המעסיק אלפי עובדים עם 

מיליארד ש"ח. התאגיד מתמחה בייצור מדפסות הזרקת דיו צבעוניות בפורמט רחב,    1  -של מעל ל

 יל. מדפסות תלת מימד, ומכונות נוספות בתחום ההדפסה, לרבות על גבי טקסט

 פרטים לגבי החברה: 

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

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

, עוסקת במחקר ופיתוח  וניםבראש צוות מחקר ופיתוח הכולל מדענים בכירים ומנוסים בתחומים ש

פיגמנטי מבוסס מים, ירוק וידידותי לסביבה המיועד לשימוש במדפסות   של סוגים שונים של דיו

ומערכות דפוס דיגיטלי וזאת מתוך מטרה להיות ספקית פתרונות דיו ידידותיים לסביבה לתחומי  

ופורמט רחב, טפטים וכן  דפוס דיגיטלי שונים ומגוונים, לרבות, הדפסה על גבי טקסטיל, שילוט  

ננו וחומרי ריכוך לתעשיית הדיו ודיו המכיל  נלווים מיוחדים כגון חומרי בסיס  חלקיקי  - מוצרים 

מיום  מתכת.   החברה  במצגת  האמור  ראו  נוספים  (, 2021-01-069288)  2021באפריל    23לפרטים 

מיום   החברה  השוטפ2021-01-088728)  2021במאי    24תשקיף  החברה  והודעות  בנו (,  ע  גות 

 להתקדמות תהליך המחקר והפיתוח של מוצרי החברה. 

החברה הינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד",  ותחזיות  המידע המפורט בהודעה זו, לרבות, הערכות  

, והתקנות על פיו, המבוסס על המידע הידוע 1968-כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

יות אשר התממשותן תלויה, בין היתר, גם בגורמים שאינם  לחברה במועד זה, וכן על הערכות ותחז

החברה הינה חברת מחקר ופיתוח, ומתוקף כך   בשליטת החברה כאמור בדוח זה לעיל. יובהר כי

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי  

ותחזיותיה באשר להמשך הפיתוח העסקי עשויות שלא  כמו כן יובהר כי הערכות החברה    .החברה

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

 בכבוד רב, 

 נור אינק אינוביישנס בע"מ 

 : על ידי 2021 בנובמבר 30נחתם ביום 
 משה נור, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל 

 דוד ג'רבי, סמנכ"ל כספים 
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