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המאמצים שאנו אפרוט את  בהמשך  מהלך הרבעון השלישי ובשהתרחשו  הבולטים    םהאירועיבתחילת דבריי אסקור את  

נורעל מנת  עושים   הצגנו לכם    לעמוד ביעדים אותם   ,אינק אינוביישנס   לקיים את ההבטחה שלנו לכם, בעלי מניות 

 .  בתוכניות האסטרטגיות שלנו 

לקוחות פוטנציאלים.   חזקים עם  ליצירת קשרים עסקיים  וחתרנו  פעילות המו״פ  לקידום  פעלנו  בחודשים האחרונים 

עם אחת    בהסכם מסחרי  שבועות הקרוביםמהלך הב  צפויה להתקשרצים אלו הביאו לכך שנור אינק אינוביישנס  מאמ

ושיווק  בתחום  בעולם  מהחברות המובילות לשוק הטקסטיל  מדפסות  פיתוח  תהליך  השלמת  לאחר  וזאת  ,  דיגיטליות 

   .כשנתיים וחצי  ךשנמפיילוט ש 

פיגמנטי הדיו  ה  את  מהחברה  לרכוש  מדפסותהיצרן    , במסגרתו צפוישנים  5עד    3לתקופה של      שנתי-מדובר בהסכם רב

רמות  להערכת החברה במועד זה,    . (OEM private label)שלו  מלשם שיווקו ללקוחותיו כמותג  שפיתחנו    בסיס מים-על

 . 50% –הגבוהים מ  שיעורי רווח גולמי משקפות זההמחירים המתגבשות בהסכם 

כאשר חלק מתהליכי    ,במקביל, אנחנו מתקדמים בתהליכי פיילוט נוספים אצל מספר לקוחות אסטרטגיים ברחבי העולם

 שנתיים נוספים, וזאת במהלך החודשים הקרובים.-פיילוט אלה עשויים להתקדם להסכמים מסחריים רב

דיו המאפשר הדפסה בשכבות  של    (JDA)על חתימתו של הסכם פיתוח משותף    השנה  בהמשך לדיווח מחודש אפריל

אני    ,בתחום פיתוח וייצור חומרי גלם להדפסות דיגיטליות  ,עם אחת מהחברות המובילות בעולם  2.5Dליצירת טקסטורה  

.  םשמח לעדכן כי צוותים משותפים לשתי החברות השיגו התקדמויות משמעותיות בפיתוח הדיו והתאמתו לחומרי הגל

טיפוס של אותה  -יימים את הגדרתה של מערכת הדפוס הדיגיטלית והזמנת אבמסהצוותים המשותפים    בימים אלה,

אשר להערכת שתי    פיתוח המוצר  קדם את שתי החברות לקראת סיוםתוותקן במעבדות נור אינק  אשר ת  –מערכת  

 .  2024החברות אמור להפוך למוצר מסחרי במהלך שנת  

אני מתכבד לשתף    , 2022שנת  להרבעון השלישי  של    ו עם סיומ
החברה  ב  אתכם של  התפתחותה  שחלף  המשך  ברבעון 

 התפתחויות אסטרטגיות קדימה  בו

 בעלי מניות יקרים, 
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החדש   למשכננו  שעברנו  גם  המשכנ,  העין  ראש,  אפק  בפארקלאחר  מפעל,  ב  להשקיע  ,האחרון  הרבעוןבמהלך  ו 

שמטרתם ייצור דיו בכמות    ,שהצגנו  ההפקה והייצור  שנוכל לעמוד ביעדי  על מנתזאת  ו  ,מעבדהבמחלקות המו״פ וב

מאות אלפי דולרים בכדי להשלים את הקמת מפעל    של  ציוד בשוויהחברה  רכשה    ,רבעון השלישיבמהלך ה.   מסחרית

  40,000  -שונים של מוצרי הדיו) אשר מהם תוכל החברה לייצר עד כהבעה קווי ייצור (לצבעים  יוקמו שבו    ,ייצור הדיו

 ליטר דיו בחודש. 

  של   השני והשלישי הרבעונים  לתחילת ייצור סדרתי במהלך    בהדרגה   , שבעת קווי הייצור הנ״ל יהיו מוכניםנולהערכת 

, מועד אשר תואם את התוכניות העסקיות של החברה וזאת בהתאם למגעים המתקדמים עם לקוחותיה  2023שנת  

שלנו. במקביל, השלמנו את והבדיקות המתקדמות  שלמנו את בניית מעבדות המו"פ  העד כה    , כאשרהפוטנציאליים

קו זה שוכפל  ובמהלך הרבעון השלישי    , אש" מוצלחת-טבילת אוטומטי לייצור דיו, קו ייצור שעבר "-הרכבתו של קו חצי

ייצור של  כאמור   דיו שונים בו  7לקווים נוספים שיאפשרו  החברה מעריכה כי תוכל להתחיל לספק את    זמנית. -צבעי 

 מוצריה ללקוחות, לפני מועד השלמת קווי הייצור הסדרתי. 

תו תקן   דיו חדשים שפיתחנו בשנה  נוסף    OekoTex Eco Passportברבעון השלישי של השנה קיבלנו  עבור מוצרי 

עבור גרסאות אחרות של מוצרינו. תו תקן זה מאשר כי הדיו    2022האחרונה, וזאת בנוסף לתו התקן שקיבלנו בשנת  

מתוצרתנו אינו מכיל כל חומרים מסוכנים ומתאים להדפסה על פרטי ביגוד שונים. במקביל, אנחנו נמצאים בשלבים  

תו תקן מחמיר ביותר אשר בודק לא רק את מוצרי הדיו אותם אנחנו מפתחים    –  GOTSור קבלת תו תקן סופיים של איש

 מבחינת תעסוקה הוגנת, תנאי עבודה, בטיחות, הגנה על הסביבה ועוד. –אלא גם אותנו כחברה  

ום ההוצאות  לצמצ  תתכניוהחל מסוף הרבעון הראשון של השנה, התחלנו להטמיע  לאור תנאי השוק,  עם זאת,  יחד  

וללא לקיחה    2025  שנת  השוטפות של החברה וזאת בכדי להבטיח את המשך פעילותה הסדיר עד לרבעון השני של

וההתקדמויות העסקיות של   יפגעו בתכניות המו"פ  לא  צמצומים אלה  כי  מוודא  אני  בחשבון של הכנסות ממכירות. 

 תכניות אלו נבדקות באופן שוטף ע"י הנהלת החברה. כאשרהחברה 

נו מבצעים  אפרי תוצרת החברה. שורה נוספת של פיילוטים ובדיקות של סוגים שונים של דיו בלהתקדם אנו ממשיכים 

המייצרות מערכות דפוס  רחבי העולם  ב  ותמובילחברות  של    שלנו ובמקביל במעבדות  במעבדות הפיתוח  יילוטים  את הפ

את סיומם המוצלח של    בתמיכה טכנית בתהליכי הפיילוט וזאת בכדי להבטיח  שקיעים משאבים רביםאנו מדיגיטלי.  

 .להסכמים מסחריים  ולהובילםם כמה שיותר מה
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   עם המבט קדימה

 אנו נתמקד בפעילויות הבאות: 2023תחילת  בו 2022נת  בסוף ש

 לאספקת דיו נוספים שנתיים -הסכמים רבת חתימנפעל ל •

 המשך פיתוח מוצרים קיימים וחדשים נפעל ל •

 נתחיל תהליכי פיילוט נוספים  •

 מחלקת המו"פ של החברה הידע ב להעמיק אתוכוח אדם נמשיך להרחיב את מצבת  •

 הגשת בקשות נוספות לרישום פטנטים נפעל ל •

 בחברה ESGקידום פרויקט נפעל ל •

 

רוצה  ובהזדמנות זאת אני  ,  הקרובה  בתקופה  לנו  הצפויים  ובהישגים  בהתפתחויות  אתכם  ולעדכן  להמשיך  מתחייב  אני

 . אינוביישנס אינקלהודות לכם על האמון שאתם נותנים בי ובצוות ההנהלה והעובדים של נור ו לחזור

 

 ,רבה בהערכה

 

 הדירקטוריון"ר ויו"ל מנכ, נור משה

 בע״מ  אינוביישנס אינק נור

 

והמשך תהליך   פיתוח המוצריםמחקר ו המידע המפורט בהודעה זו, לרבות, הערכות ותחזיות החברה באשר ליובהר כי  

ניירות ערך, תשכ"חהפיתוח העסקי של החברה -, הינן בבחינת מידע "צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק 

בדבר    1968 החברה  ותחזיות  הערכות  על  וכן  זה,  במועד  לחברה  הידוע  המידע  על  המבוסס  פיו,  על  והתקנות 

ינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות  התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, א

אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה. יובהר כי החברה  

הינה חברת מחקר ופיתוח, ומתוקף כך הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה  

 החברה. מכפי שהוערך על ידי  
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