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הנדון :הסכם שיתוף פעולה טכנולוגי עם חברת  - 3D Systems Inc.יצרנית מדפסות תלת מימד
אמריקאית מובילה בתחום ההדפסה התעשייתית
החברה מתכבדת להודיע ,כי ביום  23במרץ  2022נחתם הסכם שיתוף פעולה טכנולוגי בינה לבין
חברת  ,3D Systems Inc.חברה ציבורית אמריקאית הנחשבת לאחת היצרניות המובילות בעולם
של מדפסות תלת מימד בכלל ,ושל מדפסות תלת מימד תעשייתיות בפרט (להלן" :ההסכם" ו3D "-
.)"Systems
הסכם זה נחתם בהמשך לדיווחי החברה על כוונתה לעבור לשלב האינטגרציה של ראשי ההדפסה
פרי פיתוחה על גבי מדפסות מסחריות של יצרניות מדפסות בינלאומיות מובילות ,ובהמשך לדיווחי
החברה אודות הסכמי שיתוף פעולה בינה לבין  2יצרניות מובילות של מדפסות תלת מימד
תעשייתיות  Voxelsint -הסינית  1ו EOS-הגרמנית 2.למיטב ידיעת החברה למועד הדיווח ,אין לאף
חברה אחרת בעולם בתחום ההדפסה בתלת מימד הסכמים דומים (להטמעת ראש הדפסה במדפסת
תלת מימד) עם מי מהחברות הנ״ל.
בהסכם עם  3D Systems Inc.נקבע ,כי הצדדים ישתפו ביניהם פעולה במטרה לבצע פרויקט פיילוט
הכולל אינטגרציה (הטמעה) של ראש ההדפסה החדשני של החברה במדפסת תלת מימד של 3D
 Systemsעל מנת לבחון את ביצועי המדפסת המשולבת בסביבה של הדפסה תעשייתית .פרויקט
האינטגרציה מתוכנן להתבצע במהלך שנת .2022
כן נקבע בהסכם ,כי בכפוף להשלמתם בהצלחה של תהליך האינטגרציה ובחינת ביצועי המדפסת
המשולבת ,בכוונת הצדדים לקיים ביניהם משא ומתן במטרה להתקשר בהסכם מסחרי לפיו 3D
 Systemsתייצר ,תשווק ותמכור את המדפסת המשולבת כמוצר סופי ,שיתבסס על ראש ההדפסה
פרי פיתוחה של החברה.
בהתאם להסכם ,שיתוף הפעולה בין הצדדים כולל פעולות התאמה שתבצענה  3D Systemsוהחברה
בראש ההדפסה ובמדפסת התעשייתית בה יבוצע הפיילוט ,לפי העניין ,במטרה לאפשר את הטמעת
ראש ההדפסה של החברה במדפסת.
במסגרת ההסכם ,כל צד יישא בהוצאות המחקר והפיתוח שיתבצעו על ידו ו 3D Systems-תישא
בעלות ההתאמות לראש ההדפסה שתבצע החברה.
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החברה רואה בהסכם עם  3D Systems Inc.ובשני ההסכמים הנוספים שנחתמו לאחרונה עם
 Voxelsintו ,EOS-כהסכמים אסטרטגיים המאפשרים לה לשתף פעולה עם קבוצת חברות
המחזיקות בכמחצית משוק מדפסות תלת המימד התעשייתיות והמהווים הבעת אמון בטכנולוגיה
החדשנית של החברה.
למועד הדיווח ,אין וודאות כי פרוייקט הפיילוט יושלם בהצלחה .כמו כן ,אין וודאות כי בין הצדדים
ייחתם הסכם מסחרי ואם כן ,מתי.
בכבוד רב,
3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ
נחתם במועד הדיווח ע"י:
אורי פלדמן ,מנכ"ל ודירקטור

