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

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

 יוטמעו  פיילוטיםבמהלך ה  .עם לקוחות מהמובילים בתחומם בעולם  ופיילוטיםהמו"פ לשלבים של שיתופי פעולה    שלבימ

 ". אמיתית" עבודה בסביבת לראשונה  בדקוישפיתחנו וימים החדשניים ופורצי הדרך  -מבוסס הפיגמנטיהדיו  מוצרי

עברנו למשכננו החדש שבפארק אפק, ראש העין. באתר החדש הקמנו מעבדות פיתוח   2021במהלך חודש נובמבר  

הר.  ביותרמתקדמים  יישומים  לובדיקות   הדיו  וגם הקמנו את מפעל  נדרש  ייעודי  בציוד  מפעל    ,אשוני שלנוהצטיידנו 

 ליטר דיו בחודש.  40,000 -ל  20,000שיאפשר לנו לייצר בין 

יותר  ברחבי העולם  מעבר לפיילוטים רבים  הכתוצאה מ גיוס כח  שלבי  , האצנו את  מהצפוי  פוטנציאליים   לקוחותעם  

דם לתפקיד  במחלקת המחקר והפיתוח של החברה. במסגרת זו, ד"ר מוחמד עיראקי קו  התמקדותהאדם המקצועי תוך  

 המדען הראשי וד"ר משה נקש מונה לתפקיד סמנכ"ל מחקר ופיתוח של נור אינק אינוביישנס. 

וחיובית של   קיבלההיא ההזמנה הראשונה בתשלום  בהם השתתפנו,  פיילוטים  התוצאה ראשונה  מאחד    שהחברה 

נוספות  לקבל הזמנות  צפויים ו עבורנו ואנ תדרך משמעותיאבן . הזמנה זו מהווה 2021מלקוחותיה בסוף חודש נובמבר 

 .אחרים  , בנוסף להזמנות ראשונות מלקוחות 2022שנת  מלקוח זה במהלך החציון הראשון של  

כוללים חברות המפתחות ומייצרות מערכות דפוס דיגיטליות למגוון רחב    החברה  של  האסטרטגיים  והשותפים  הלקוחות

ארוכי    OEMקים שונים ומגוונים, כאשר מוצרינו מוצעים לאותם לקוחות כמותג פרטי תחת הסכמי  ושל יישומים ולשו

 טווח.

נור אינק קיבלו את תו התקן   ו אינם מכילים  מאשרים כי מוצרי הדיו שלנה  OekoTex Eco Passportמוצרי הדיו של 

 גבי סוגים שונים של טקסטיל. חומרים מסוכנים או כאלה שאסורים בשימוש בעת הדפסה דיגיטלית על 

 

  

סיומ של  עם  על    ,2021שנת  ה  אתכם  לעדכן  שמח  אני 
התקדמותה של חברת נור אינק אינוביישנס במהלך תקופה זו 

 לעתיד.  ניותינווכתולהציג את תהליכי הצמיחה הנוכחיים ואת 

 בעלי מניות יקרים, 



 

     +972-54-3277271    4809154, פארק תעשיות אפק ראש העין 20המלאכה   

 

 

 עם המבט קדימה 

שנתיים  -לכמה הסכמים רב  העסקית  וההתקדמות"פ  המו  פעילות   של   בתרגום   החברה תתמקד  הבאים  החודשים  12  -ב

 , וזאת כפי שהצגנו לשוק ההון ערב הנפקת מניות החברה.ברחבי העולם לקוחותינול  לאספקת דיו

 דיגיטלית עללהדפסה  אנחנו פועלים לקידום הסכמים לפיתוחים משותפים של דיו ומערכות    -בגזרת שיתופי הפעולה  

ובילות בעולם בתחום פיתוח  המזאת עם חברות מכל  ו  םטי לבוש ייחודיייטפטים ופרגלם שונים ומגוונים, כולל  -חומריגבי  

 וייצור של אותם חומרי גלם.  

  עם  2023  שנת  של  הראשון  לחציון  הגיעל  היא  שלנו  הברורה  המטרה  כאשרשנה זו מסומנת כשנת מעבר בנור אינק,  

 .החברה מלקוחות מכמה וקבועות חוזרות הזמנות  צבר

עבור החברה, כולל קבלת תקנים מחייבים   שהצבנובמקביל להיותה שנת מעבר עבורנו, בשנה זו נמשיך לעמוד ביעדים  

הגשה של בקשות  ו  (, הגשה וקבלת אישורי תמיכה מרשות החדשנות לשני פרוייקטים חדשנייםGOTSנוספים )כגון תקן  

 רישום.המעבר לשלושת הבקשות הקיימות אשר נמצאות בשלבים מתקדמים של  –  נוספות לרישום פטנטים

 

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

 

 

 .אינוביישנס  אינקרוצה לנצל הזדמנות זו להודות לכם על האמון שאתם נותנים בי ובצוות ההנהלה והעובדים של נור    אני

 

 

 ,רבה בהערכה

 

 הדירקטוריון"ר ויו"ל מנכ, נור משה

 אינוביישנס  אינק נור
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