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 בע"מ נור אינק אינוביישנס 
 )"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,
          

  2022ומבט קדימה לשנת  2021משקיעים מקוון לסקירת הדוחות הכספיים לשנת  קיים כנסתרה החב

 2022 באפריל 7 ה', ביום

 

יים החברה  , תקשעון ישראל  3009:בשעה    2022אפריל  ב  7ה',    םביוכי    חברה מתכבדת להודיעה

( ועידה  שיחת  לשנת  Webinarכנס משקיעים באמצעות  הכספיים  ומבט    2021( לסקירת הדוחות 

 . 2022קדימה על פעילות החברה לשנת 

לטובת השתתפות במצגת, יש להירשם מראש באמצעות הקישור המצורף, בתום ההרשמה, יישלח  

לשיחה. להתחברות  קישור  שלכם  המייל  תיבת  לש  אל  להרשמה  הועידה:לינק    יחת 

cr_yupuh9iA-https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EyIpB9jfRZ  . 

ועידה אינה מחליפה את העיון בדוחות המידיים והדוחות הכספיים של החברה  ושיחת ה כי    יובהר

א לחוק ניירות  32בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע צופה פני עתיד הכלול בהם בהתאם לסעיף 

התשכ"ח שיח  .1968-ערך  בדבר  זו  הודעה  כי  הויובהר  הזמנה  ות  ו/או  הצעה  מהווה  אינה  עידה 

 לרכישת ני"ע של החברה. 

 אודות החברה 

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

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

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

ד  ומגווניםפתרונות  שונים  דיגיטלי  דפוס  לתחומי  לסביבה  ידידותיים  עליו  הדפסה  לרבות,  גבי    , 

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

 חלקיקי מתכת. -לתעשיית הדיו ודיו המכיל ננו

ליישום בהדפסה   ניתן  ויהיה  לשימוש במספר תחומים  הפיגמנטי, שמפתחת החברה, מיועד  הדיו 

בטכנולוגיית   על  Inkjetדיגיטלית  כהים  -ישירות  סינטטיים  בדים  כולל  שונים,  סוגי טקסטיל  גבי 

ת דיו בפורמט רחב של טפטים, שלטי חוצות, פוסטרים,  הצבועים מראש; בהדפסה דיגיטלית בהזרק

באנרים לפרסום ועוד; בנוסף, החברה מפתחת דיספרסיה פיגמנטית לבנה המשמשת כחומר בסיס  

חומר הכנה וריכוך של בדים    -  SoftJet  -להכנת דיו פיגמנטי על בסיס מים בצבע לבן ואת מוצר ה 

ליטר מים    40  -מתצרוכת החשמל וכ  35%  -ל כמוצר התורם לחיסכון ש   –לפני הדפסה דיגיטלית  

לאחר ההדפסה הדיגיטלית, ועוד. כל    -הנצרכים בשלב הריכוך של כל מ"ר אחד של הבד המודפס  

 סוגי הדיו שהחברה שוקדת על פיתוחם הינם ידידותיים לסביבה ואינם מכילים חומרים רעילים. 

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EyIpB9jfRZ-cr_yupuh9iA
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אפליקטיביים לטקסטיל. בשנים    מזיהום המים בשימוש תעשייתי מקורם בטיפולים  20%-כיום כ

האחרונות גוברות בשוק הטקסטיל העולמי מגמות של עליית המודעות הצרכנית לזיהום הנגרם על  

פיקוח   גופי  ידי  על  הפיקוח  והחמרת  הרגולטוריות,  ההגבלות  החמרת  הטקסטיל,  תעשיית  ידי 

ניתן להשתמש בהן  ולסוג התרכובות הכימיות  הייצור  לשיטות  בנוגע  טיפולים    מסחריים  בביצוע 

אפליקטיביים לטקסטיל. עליית המודעות הצרכנית לקיימות בשוק הטקסטיל מובילה את חברות  

ההלבשה הגדולות בעולם לגבש תוכניות לשינוי שרשראות הייצור באופן שתהיינה יותר ידידותיות  

ם לשנות את  לסביבה. הגבלות אלו, והתגברות ההגבלות בעתיד הנראה לעין, יחייבו מותגים ויצרני

 תהליכי הייצור שלהם ולעשות שימוש בטכנולוגיות ירוקות מהסוג אותו מפתחת החברה.

בנוסף ליתרון האקולוגי הישיר לשימוש בטכנולוגיות ידידותיות לסביבה בתחום זה, קיים יתרון  

המשתמשים הפרטיים ובתי הדפוס,    -כלכלי מובהק ללקוחות הקצה, חברות ההדפסה ולקוחותיהם  

מביטול  הנוב כתוצאה  זאת  קונבנציאלי;  בדפוס  לשימוש  בהשוואה  אנרגיה  בעלויות  מחסכון  ע 

השימוש או בשימוש בכמויות קטנות יותר של ציוד ומכשירים הצורכים חשמל ומים בכדי לטפל  

המודל העסקי של החברה מבוסס    בבד המודפס לפני ואחרי ההדפסה על גביו בדפוס קונבנציונלי.

, כאשר מוצרי החברה ימכרו לחברות המייצרות מערכות דפוס דיגיטלי  OEM White Labelעל  

השווי המצרפי של שוקי היעד אליהן נור אינק אינוביישנס  שימכרו את מוצרי החברה כמוצר שלהן.  

. שווקים אלה כוללים את  19%  - מיליארד דולר עם קצב צמיחה שנתי ממוצע של כ  23  -פונה הוא כ

הדיגיטליות   ההדפסות  ההדפסות  שוק  שוק  פנים,  ופרסום  חוצות  שילוט  של  רחב  בפורמט 

הדיגיטליות לטקסטיל )ביגוד, עיצוב פנים, אופנה(, שוק ההדפסות הדיגיטליות על גבי טפטים ושוק  

 יצרניות הכימיקלים לתעשיות הדיו והדפוס הדיגיטלי. 

ת במשק לאקזיטים  לנור אינק אינוביישנס, צוות הנהלה עתיר ניסיון שהוביל את החברות המובילו

של   ניסיון  נור  משה  למר  והוא    45והנפקות,  דיגיטלי  דפוס  וטכנולוגיות  הפרסום  בתחום  שנים 

הראשונה   רחב  בפורמט  הדיגיטלית  המדפסת  את  שפיתחה  מקרופרינטרס,  נור  חברת  ממייסדי 

נור מקרופרינטרס    1994בעולם ואת הדיו הפיגמנטי להזרקת דיו הראשון בעולם. בשנת   הונפקה 

. כמו כן, מר משה נור היה ממייסדי חברת קורנית דיגיטל,  HPנרכשה על ידי     2005בנאסד"ק ובשנת  

הנחשבת כחברה פורצת דרך עולמית של שוק ההדפסות הדיגיטליות על גבי חולצות, שהונפקה גם  

לפרטים נוספים ראו האמור בדוח השנתי    מיליארד דולר.   5  -היא בנאסד"ק ונסחרת כיום בשווי של כ

(, והודעות החברה השוטפות  2022-01-037615)  2022במרץ    29שפורסם ביום    2021של החברה לשנת  

 ע להתקדמות תהליך המחקר והפיתוח של מוצרי החברה.בנוג

,  ות החברה השוטפות בדבר התקדמות תהליך המחקר והפיתוח של החברההמידע המפורט בהוד

, הינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק  ותחזיותיהלרבות, הערכות החברה  

ערך,   וכן1968-תשכ"ח ניירות  זה,  פיו, המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד  על  והתקנות   , 

בשליטת   כאמור שאינם  בגורמים  גם  היתר,  בין  תלויה,  התממשותן  אשר  ותחזיות  הערכות  על 

כאמור   השוטפותהחברה  החברה  לכך  .בהודעות  כי  בהתאם  מחקר    יובהר  חברת  הינה  החברה 

ות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה ופיתוח, ומתוקף כך הערכות אלו עשוי

 .מכפי שהוערך על ידי החברה

 בכבוד רב,

 נור אינק אינוביישנס בע"מ 

 : על ידי 2202  באפריל 5נחתם ביום 
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 משה נור, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל 
 דוד ג'רבי, סמנכ"ל כספים 
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