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הנדון :הסכם שיתוף פעולה טכנולוגי עם חברת  - Materialiseספקית שירותי הדפסת תלת
מימד הגדולה בעולם
החברה מתכבדת להודיע ,כי ביום  4באפריל  2022נחתם הסכם שיתוף פעולה טכנולוגי בינה לבין
חברת  ,Materialiseחברה ציבורית אמריקאית הנסחרת בבורסת הנאסד"ק ,שהינה ספקית שירותי
הדפסת תלת מימד במיקור חוץ (" )"Service bureauהגדולה בעולם ומובילה טכנולוגית עולמית
לפתרונות קדם תהליך להדפסת תלת מימד (להלן" :ההסכם" ו.)"Materialise"-
 Materialiseמספקת שירותי הדפסת תלת מימד לקהל גדול של לקוחות קצה בשווקים רבים
ומגוונים דוגמת שוק הרכב ,התעופה ,מוצרי הצריכה ,הציוד הרפואי ,ועוד.
הסכם זה הינו הסכם שיתוף הפעולה הטכנולוגי הרביעי עליו חותמת החברה במהלך החודשים
האחרונים ,וזאת בהמשך לדיווחיה הקודמים אודות הסכמי שיתוף פעולה טכנולוגי עם שלוש
יצרניות מובילות של מדפסות תלת מימד תעשייתיות  -חברת  Voxelsintהסינית  EOS ,1הגרמנית2
ו 3D Systems Inc.-האמריקאית 3.למיטב ידיעת החברה למועד הדיווח ,יצרניות אלו מחזיקות
בנתח שוק של כ 50%-משוק הדפסת תלת המימד התעשייתית העולמית ,ואין לאף חברה אחרת
בעולם בתחום ההדפסה בתלת מימד הסכמים דומים (להטמעת ראש הדפסה במדפסת תלת מימד
תעשייתית) עם מי מהן.
בהסכם עם  Materialiseנקבע ,כי הצדדים ישתפו פעולה ביניהם לביצוע פיילוט הכולל אינטגרציה
(הטמעה) של ראש ההדפסה החדשני של החברה במדפסת מסחרית של חברת  Materialiseובכפוף
להשלמת האינטגרציה יבחנו את ביצועי המדפסת המשולבת בסביבת הדפסה תעשייתית .תחילת
הפיילוט כפופה לאישור של  Materialiseכי תוצרי ההדפסה במדפסת המעבדתית של החברה
עומדים בקריטריונים שנקבעו בהסכם .תהליך האינטגרציה צפוי להתבצע במהלך החציון השני של
שנת .2022
כן נקבע בהסכם ,כי בכפוף להשלמתם בהצלחה של תהליך האינטגרציה ובחינת ביצועי המדפסת
המשולבת ,יקיימו הצדדים משא ומתן להתקשרות בהסכם שיתוף פעולה מסחרי שעשוי לכלול ,בין
היתר ,שדרוג של בסיס המדפסות הקיים של חברת  Materialiseבאמצעות ראש ההדפסה של
החברה ופיתוח ושיתוף פעולה לשיווק פתרונות משותפים בתחום הדפסת התלת מימד המבוססים
על הטכנולוגיה של החברה ושל .Materialise
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החברה רואה בהסכם עם  Materialiseובשלושת ההסכמים הנוספים שנחתמו לאחרונה עם
 EOS ,Voxelsintו ,3D Systems-כהסכמים אסטרטגיים ,המאפשרים לה לשתף פעולה עם חברות
עולמיות מובילות בשוק ההדפסה התעשייתית בתלת המימד במטרה להביא לאימוץ טכנולוגיית
ההדפסה החדשנית של החברה בשווקי היעד.
למועד הדיווח ,אין וודאות כי האינטגרציה של ראש ההדפסה של החברה תושלם בהצלחה או כי
בין הצדדים ייחתם הסכם מסחרי ואם כן ,מתי.
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