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החברה הונפקה ומניותיה החלו להיסחר בבורסה לניירות שמסמן שנה מאז    2022סיומו של החציון הראשון של שנת  
הבולטים במחצית הראשונה של השנה ואסיים עם מבט קדימה   םהאירועיבתחילת דבריי אסקור את  אביב.  -ערך בתל

  .  2022  שנת להמשך

זה  בעלי המניות של החברה  -שאתם  בראשית דבריי, אני מבקש להוקיר את האמון   בנו. אמון  נותנים  לנו  ,  מאפשר 
  ברור מאליו. שאינו כניות הטכנולוגיות והמסחריות של החברה לפי המתוכנן, אמון ולהמשיך בת

שנת   של  הראשון  החציון  הסכם    2022במהלך  על  פעולה  יש חתמנו  מה  אסטרטגיתוף  אחת  המובילות עם  חברות 
בתחום  בעולם  הדיגיטלי    והגדולות  הדפוס  לתעשיית  גלם  חומרי  הדפסה    הסכם   - ייצור  משותף של מערכת  לפיתוח 

פרי פיתוחה של יצרנית חומרי    וחומרי גלםהחברה  ע"י  שמפותח    בסיס מים-דיגיטלית העושה שימוש בדיו פיגמנטי על
ליצירת טקסטורה הנראית    (2.5d)ים שונים תוך הדפסה בשכבות  להדפיס יישומים ארכיטקטוני  מיועדת הגלם. המערכת  

- עם דיו עלבהדפסה    בעולם  בפעם הראשונה   כשמדובר  הפכניהפיתוח הינו מלהערכת החברה    -בעין ומורגשת ביד  
    .כולל חדרי ילדים  -ובטוח לשימוש בסביבת מגורים  ,, ידידותי לסביבהבסיס מים

לנו לעמוד באבני הדרך המאוד יאפשר  הקצב המהיר של ההתקדמות הטכנולוגית בפיתוח הדיו והמערכת  להערכתנו  
כאשר   שהוצבו בפנינו  ייעודיישאפתניות  צוותים  ישיבות  ,לניהול הפרויקט  םשתי החברות הקימו   צוותים המקיימים 

בור לשלב בדיקות מסחריות במהלך  מערכת ההדפסה הדיגיטלית אמורה לעלהערכתנו נכון למועד זה,  .  שבועיות  מעקב
  . 2025ולהפוך למוצר מסחרי במהלך שנת   2024שנת 

על פיגמנטי  דיו  הראשונה של  ההזמנה המסחרית  את  סיפקנו  החציון  על  -בתחילת  ישירות  להדפסה  מים  גבי  בסיס 
זו אפשרה את    המפתח ומייצר מגוון רחב של מדפסות דיגיטליות ליישומים שונים. הזמנה  ענקתאגיד יפני  לטקסטיל  

מהלך  מוצלח ב  עומד בפני סיוםאשר להערכתנו  התאגיד היפני עם הדיו מתוצרתנו, פיילוט  עורך  הרחבת הפיילוט אותו  
מתוצרתנו  ה דיו  של  שונים  סוגים  של  ובדיקות  פיילוטים  של  נוספת  לשורה  מצטרף  זה  פיילוט  הקרובים.    – חודשים 

במעבדות הפיתוח שלהן. עד כה,    ,המייצרות מערכות דפוס דיגיטלימרחבי העולם  שונות  פיילוטים שמבצעות חברות  
בתמיכה טכנית    שקיעים משאבים רביםואנחנו מלא נתקלנו בבעיות כלשהן אשר גרמו לביטול של פיילוט כזה או אחר  

  בתהליכי הפיילוט וזאת בכדי להבטיח את סיומם המוצלח של כמה שיותר מהם. 

אני מתכבד   ,2022שנת  החציון הראשון לשל    ו עם סיומ
לשתף אתכם בסקירה כללית על המשך התפתחותה 

 .של החברה ולהציג בפניכם את דוחותיה הכספיים

 בעלי מניות יקרים, 
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ציוד אנליטי  שלנו ואת ההצטיידות בחקר והפיתוח  השלמנו את בניית מעבדות המ  2022במהלך החציון הראשון של שנת  
אוטומטי לייצור  -קו חצי ו שלו. במקביל, השלמנו את הרכבתמתקדם אשר נחוץ לתהליכי הפיתוח והבדיקות של מוצרינ

החציון. קו זה משוכפל בימים אלה לקראת סוף  אש" מוצלחת  -, קו ייצור שעבר "טבילתבמפעל החברה בראש העין  דיו
לה ווי ייצור אקזמנית. אנו מקווים ומתכננים לעשות שימוש ב-שונים בו  דיו  צבעי  6שיאפשרו ייצור של    נוספים  קוויםל

וזאת בהתאם להתקדמות התוכניות המסחריות וקבלת הזמנות מלקוחותינו    2023כבר במהלך החציון הראשון של שנת  
  הפוטנציאליים. 

כניות  ושתי הת  .קיבלנו אישור מרשות החדשנות לשתי בקשות תמיכה שהגשנו  2022במהלך החציון הראשון של שנת  
  (2.5d)פיתוח דיו להדפסה בשכבות    - פיתוח המיומן של החברה  צוות ה  שוקד  תומכות בפיתוח מוצרים שונים עליהם

  5  -למעלה מסך כולל של  . התקציבים המאושרים של שתי בקשות אלה עומד על  ופיתוח דיספרסיה פיגמנטית לבנה
אישורים אלה מצטרפים לשתי תכניות תמיכה מרשות החדשנות שהסתיימו בהצלחה, תוך ניצול  כאשר  ש"ח,  מיליון  

  מהתקציבים המאושרים. 100%של 

 

  אנחנו נתמקד בעיקר בפעילויות הבאות: 2022חציון השני של שנת ל עם המבט קדימה

 שנתיים לאספקת דיו-חתימה על הסכמים רב 
  המשך פיתוח מוצרים קיימים וחדשים 
 של החברהחקר הפיתוח גיוס כוח אדם נוסף למחלקת המ 
 כגון קבלת אישורי תקנים GOTS & Eco-Passport  למוצרים נוספים 
  הגשת בקשות נוספות לרישום פטנטים 
  קידום פרויקטESG  בחברה  

  

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

  

דוחותיה הכספיים של החברה לחציון הראשון של שנת    אני להודות לכם על  ו  לחזוררוצה  ו  2022מתכבד להציג את 

  .אינוביישנס אינק האמון שאתם נותנים בי ובצוות ההנהלה והעובדים של נור 

  

  

  ,רבה בהערכה

  

  הדירקטוריון"ר ויו"ל מנכ, נור משה

  בע"מ  אינוביישנס אינק נור


		2022-08-24T16:09:16+0000
	Not specified




