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

 2022 במרץ 9

 : לכבוד    : לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 

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

 א.ג.נ,
          

לתפקיד  קודם ד"ר מוחמד עיראקי י -  שינויים במחלקת המחקר והפיתוח של החברההנדון: 

 פיתוח של החברה המחקר והסמנכ"ל פיתוח בכיר של נור אינק וד"ר משה נקש ימונה לסמנכ"ל 

מתכ כי החברה  לעדכן  עיראקיד"ר    בדת  החברהמוחמד  של  והפיתוח  המחקר  סמנכ"ל    קודם י  , 

פיתוח בכיר   והוד"ר משה נקש ימונה  לסמנכ"ל    בחברה וכי לתפקיד סמנכ"ל  פיתוח של  המחקר 

 החברה. 

ד"ר   של  יהיה  מוחמד  במסגרת תפקידו החדש  הוא  פיתוחים חדשים, הבאת  עיראקי,  על  אחראי 

לגבי המוצרים העתידיים של החברה, וסיוע במתן פתרונות שוטפים ,  טכנולוגיות חדשות ומחקר 

  המחקר והפיתוח יהיה אחראי על הפעילות השוטפת של עבודת צוותי    אשר  לצידו של ד"ר משה נקש 

 פתרונות והתאמות לדרישות הלקוחות.  ליצירת  לפועל של מחקרי ותוכניות הפיתוח  בחברה והוצאה  

מאוניברסיטת   דוקטורט  ופוסט  הטכניון,  ממוסד  בכימיה  דוקטור  תואר  בעל  הינו  נקש  ד"ר 

קיימברידג' באנגליה. משה מביא איתו שנים רבות של ניסיון בניהול פרויקטים ופיתוח של מוצרים  

והדפוס  וואלוקס,    לתעשיית הדפוס  דיג'יפלקס  כגון קודאק,  הדיגיטלי בחברות מובילות בתחומן 

בנוסף לניסיון מחקרי כמרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב. תחת שמו פורסמו במצטבר שלושים  

 פטנטים ומאמרים מקצועיים בירחונים מדעיים מובילים

התקדמות החברה  בהמשך ל   עדכון המבנה הארגוני של מחלקת המחקר והפיתוח של החברה הינו

הטכנולוגית   וההתקדמות  שלה  הגלובלית  הוחלט  בפעילות  לה  מהלכים  ובהתאם  מספר  על 

. במקביל לגידול במספר הפרויקטים בהם  של החברה   מחלקת המחקר והפיתוחאיוש  אסטרטגיים ב

והפיתוח שלהעוסקת החברה,   מנוסים    נוספים  בחוקרים  החברה הרחיבה את מחלקת  המחקר 

 ומוכשרים.  

 טים לגבי החברה: פר

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  שוניםבראש צוות מחקר ופיתוח הכולל מדענים בכירים ומנוסים בתחומים  

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

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  

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

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

 בכבוד רב,

 נור אינק אינוביישנס בע"מ 

 : על ידי 2022 במרץ 9נחתם ביום 
 משה נור, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל 

 דוד ג'רבי, סמנכ"ל כספים 
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