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 בע"מ שנס  י ור אינק אינובינ
 )"החברה"( 

 2022 באפריל 5

 : לכבוד    : לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 

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

 א.ג.נ,
          

  יצרניותמ  אחת  עםבתחום הדפוס הדיגיטלי  (JDAפיתוח משותף )חתימה על הסכם הנדון: 

  הגדולות בעולם  חומרי הגלם

מתכ כי  החברה  לעדכן  הסכםבדת  על  חתמה  )  היא  משותף    JDA - Joint Developmentפיתוח 

Agreement  )(היצרנית )להלן: "בעולם מיצרניות חומרי הגלם הגדולות  עם אחת". 

חומרי גלם שונים לשוקי  דיו להדפסה על  לפיתוח    -נשוא דוח מיידי זה    הפיתוח המשותף  פרויקט

שיודפס    בסיס מים וידידותי לסביבה-פיגמנטי על  דיו   לרבות ,  עיצוב הפנים והעיצוב הארכיטקטוני

דיו פיגמנטי   הינה לפתח  הפרויקטמטרת    נראית לעין ומורגשת ביד.   2.5dבשכבות וייצור טקסטורה  

  הדיול ידי  תוך כדי יצירת הטקסטורה ע  גבי חומרי גלם שונים- בסיס מים שיוכל להיות מודפס על  על

היצרנית   בפני  הציגה  החברה  זה,  היתכנות  וגמאות  ד כשלמועד  גבי מודפסות    (POC)הוכחת    על 

דוגמאות עם טקסטורה  , לרבות,  ת החברהבמעבד   הודפסו דוגמאות  הכאשר    היצרניתחומרי גלם של  

 הדיו.  על ידישנוצרה 

ותייצר את   והיצרנית תפתח  ותייצר את הדיו  כי החברה תפתח  במסגרת שיתוף הפעולה הוסכם 

ידע מעבר לפיתוח המוצר/ים    ביאו למיזםהצדדים יתרמו וי  .ליישומים המוזכרים לעיל  חומרי הגלם

היתרם,  שלה בטכנולוגיית  לדוגמא  ,  ובין  דיו  ייבוש  עסקיים  קשרים  רקימת    לרבות  -  IRבנושא 

יעבדו עם  הצדדים    ,במקביל  לייבוש דיו בדפוס דיגיטלי.  IR  עם מפתחי ויצרני מערכותים  נולוגיכוט

יפתחו    ו/אומפתחי   שאלו  כדי  דיגיטליות  מדפסות  לפרויקט  או  יצרני  מדפסות  כגון  )זה  יתאימו 

  פו, כך שבסולמערכת ייבוש הדיו ופיתוח האפשרות להדפסה בשכבות( התאמה  התאמה לסוג הדיו, 

שתוכל    מערכת  -  חומרי גלםודיו    ,יהיה מערכת הכוללת מדפסת  היצרניתשל התהליך, המוצר של  

דיו ידידותי    באמצעותל  ווהכ  גבי חומרי גלם שונים- על  אלמנטים גרפיים ואת הטקסטורה  להדפיס

אשר עומד בתקנים בינלאומיים מחמירים המאפשרים את התקנת חומר הגלם המודפס    לסביבה

 .וחדרי ילדים חדרי שינהלרבות  -ת וביתית  בסביבה משרדי

היצרנית  הראשון  בשלב הפרויקט  שלה    של  הלוגיסטיים  במרכזים  המערכות  את  ותפעיל  תתקין 

 MCS  -המערכת תוצע כ  שלה. מורשים"ה"דפסים    -למכירה ל  המערכת תוצעובשלב מאוחר יותר  

-  Match Component System  -  המסופקים    , ובחומרי הגלם יחדדיוב  ,שרק שימוש במדפסת  כך

  .בפני שחיקה  עמידותו   הסביבה  איכות  ם רגולטוריים בנושאייאפשרו עמידה בתקני על ידי היצרנית

דרכים, האחת, באמצעות ייצור ישיר על    י ת משבאחת  הדיו יימכר  בהצלחה  ככל שיושלם הפרויקט  

והשני ליצרנית,  ומכירתו  החברה  באמצעות  יהידי  בכפוף    הדיו  ייצוראפשרות  ,  היצרנית  ידי  על 
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 .לאחר השלמת הפרויקט בין הצדדים וכמואשר פרטיו יס תמלוגיםלהסכם 

  ושאי במסגרת ההתקשרות נקבעו הוראות סטנדרטיות הנהוגות בהתקשרויות מסוג זו, לרבות בנ 

וכיו"ב, וכן הוסכם כי  , רישיון,  קניין רוחני, אי עבירות הזכויות וההתחייבויות  סודיות, בלעדיות, 

מלא,    שנתי-רב  אספקה  בהסכםבהצלחה, הצדדים יפעלו להתקשרות    פרויקט ה   להתקדמות  בכפוף

 . ומחייב  מפורט, סופי,

מיצרניות חומרי הגלם הגדולות  ועם אחת מהחברות המובילות והמרכזיות בשוק    הפרויקטהשלמת  

הינה בהמשך לאסטרטגיית החברה להפוך לספקית    ,לשיתוף פעולה בתחום הדפוס הדיגיטלי  ,בעולם

)ידידותי לסביבה( "ירוק"  פיגמנטי  דיו  המיועד לשימוש  ומים    בסיס   על  ,עולמית מובילה בתחום 

(, עם גופים מובילים  Original Equipment Manufacturer)  OEM  -רבות כל,  במדפסות דיגיטליות

הדיגיטלי  בתעשיית   רב  בעולםהדפוס  דיו  אספקת  מעריכה    .שנתית- של  זו  כי  החברה  התקשרות 

הדפסה דיגיטלית  בעתידה לקדם את פעילות המחקר והפיתוח של החברה וכי הצלחה ביישום הדיו  

שיאפשרו יישומים שונים שאינם    ,עשויה להביא לפיתוחים חדשים  ,חומרי גלם שוניםישירה על גבי  

ת השוק  צפויים כתוצאה מכך להגדיל או  ,דיגיטלית הלרובו המוחלט של שוק ההדפסה    כיום  זמינים

בדיו פיגמנטי על בסיס מים,    , להרחיב את השימושחומרי גלם שוניםהכללי של הדפסות על גבי  

   ולזרז את הגעתם לשוק של מוצרי החברה.

  ובתשקיף   החברה  במצגת  כמפורט  ,והערכותיה  2022החברה לשנת  העבודה של  בהתאם לתוכנית  

  תהליכי הפיילוט הקיימיםשניים מלפחות  יושלמו    2022עד לסוף שנת  כי  העריכה    , החברההחברה

רב  2-3וייחתמו   ל - הסכמים  דיו.שנתיים  החברה,    אספקת  החדשניים  להערכת  הדיו  פתרונות 

יצר ביקוש ואמון חזק    חומרי גלם שונים גבי    לשוק ההדפסות הדיגיטליות על  שמפותחים על ידה

בתעשייה והחשובים  המובילים  מהשחקנים  אחד  שבפיתוח אשר    , מצד  החברה  מוצרי  את    בחן 

אשר    ,המאפשרים ללקוחות הקצה שלו מגוון רחב וחדש של אפליקציות ואפשרויות הפקה חדשות

  דיו פיגמנטי מבוסס באמצעות    ומוצר החברה פותר את הקושי בהדפסתם  ,למועד זה הינן מוגבלות

תוך שהדיו אותו מפתחת החברה מודפס בשכבות בכדי ליצור    ,מים בתעשיית ההדפסות הדיגיטליות

 . המורגשת ביד ונראית לעין 2.5dטקסטורה  

 פרטים לגבי החברה: 

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

דיו של  שונים  סוגים  של  ופיתוח  במחקר  עוסקת  מבוס העולמית  וידידותי  פיגמנטי  ירוק  מים,  ס 

להיות ספקית    יםלסביבה המיועד וזאת מתוך מטרה  דיגיטלי  דפוס  ומערכות  במדפסות  לשימוש 

גבי   על  הדפסה  לרבות,  ומגוונים,  שונים  דיגיטלי  דפוס  לתחומי  לסביבה  ידידותיים  דיו  פתרונות 

יס וחומרי ריכוך  טקסטיל, שילוט ופורמט רחב, טפטים וכן מוצרים נלווים מיוחדים כגון חומרי בס 

  של החברה בדוח השנתי  חלקיקי מתכת. לפרטים נוספים ראו האמור  -לתעשיית הדיו ודיו המכיל ננו

ביום    2021לשנת   בנו2022-01-037615)  2022רץ  במ  29שפורסם  השוטפות  החברה  והודעות  ע  ג (, 

 . להתקדמות תהליך המחקר והפיתוח של מוצרי החברה
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החברה הינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד",  ותחזיות  ע המפורט בהודעה זו, לרבות, הערכות  המיד

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

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

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  

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

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

 בכבוד רב,

 נור אינק אינוביישנס בע"מ 

 : על ידי 2022  אפרילב 5נחתם ביום 
 משה נור, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל 

 דוד ג'רבי, סמנכ"ל כספים 
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