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תלת  ספקית שירותי הדפסת  - Materialiseהסכם שיתוף פעולה טכנולוגי עם חברת הנדון: 

 הגדולה בעולם מימד 

נחתם הסכם שיתוף פעולה טכנולוגי בינה לבין    2022  אפרילב  4החברה מתכבדת להודיע, כי ביום  

שהינה ספקית שירותי  הנסחרת בבורסת הנאסד"ק,  , חברה ציבורית אמריקאית  Materialiseחברת  

ומובילה טכנולוגית עולמית    בעולם  "( הגדולהService bureauהדפסת תלת מימד  במיקור חוץ )"

 (."Materialise"-ו"ההסכם" )להלן:  לפתרונות קדם תהליך להדפסת תלת מימד

Materialise  תל  תספקמ הדפסת  רבים  ל  מימד  תשירותי  בשווקים  קצה  לקוחות  של  גדול  קהל 

 . ועוד ,רפואיהציוד הצריכה, התעופה, מוצרי הומגוונים דוגמת שוק הרכב,  

זה   חהסכם  עליו  הרביעי  הטכנולוגי  הפעולה  שיתוף  הסכם  החודשים    ותמתהינו  במהלך  החברה 

וזאת   לדיווחיהאחרונים,  פעולה  קודמים  ה  הבהמשך  שיתוף  הסכמי    שלוש   עםטכנולוגי  אודות 

  2הגרמנית  EOS  ,1הסינית   Voxelsint  חברת    -יצרניות מובילות של מדפסות תלת מימד תעשייתיות  

ידיעת החברה למועד    3. האמריקאית  Systems Inc. 3D-ו   מחזיקותיצרניות אלו  ,  הדיווחלמיטב 

ו  50%-נתח שוק של כב אין לאף חברה אחרת  משוק הדפסת תלת המימד התעשייתית העולמית, 

  בעולם בתחום ההדפסה בתלת מימד הסכמים דומים )להטמעת ראש הדפסה במדפסת תלת מימד

 . מהן( עם מי תעשייתית

אינטגרציה  פיילוט הכולל לביצוע   םהצדדים ישתפו פעולה ביניהנקבע, כי  Materialiseבהסכם עם 

בכפוף  ו  Materialise)הטמעה( של ראש ההדפסה החדשני של החברה במדפסת מסחרית של חברת  

  תחילת ביצועי המדפסת המשולבת בסביבת הדפסה תעשייתית.  את  יבחנו  להשלמת האינטגרציה  

של   לאישור  כפופה  תוצרי    Materialiseהפיילוט    החברה   של  המעבדתית במדפסת    הדפסההכי 

תהליך האינטגרציה צפוי להתבצע במהלך החציון השני של  .  בהסכם  שנקבעו  בקריטריונים  עומדים

   . 2022שנת 

כן נקבע בהסכם, כי בכפוף להשלמתם בהצלחה של תהליך האינטגרציה ובחינת ביצועי המדפסת  

שעשוי לכלול, בין  מסחרי  שיתוף פעולה    בהסכם  ותמשא ומתן להתקשר  יקיימו הצדדיםהמשולבת, 

חברת    היתר, של  הקיים  המדפסות  בסיס  של  של    Materialiseשדרוג  ההדפסה  ראש  באמצעות 

פתרונות משותפים בתחום הדפסת התלת מימד המבוססים  ף פעולה לשיווק  ושיתופיתוח  ו  החברה

 .  Materialiseשל על הטכנולוגיה של החברה ו 

 
 (. 181521-01-2021)אסמכתא מס':  2021בדצמבר  19דיווח מיידי מיום  1
 (. 014167-01-2022)אסמכתא מס':  2022בפברואר  2דיווח מיידי מיום  2
 (. 033379-01-2022)אסמכתא מס':  2022במרץ  23דיווח מיידי מיום  3
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עם   בהסכם  רואה  עם    לושתובש  Materialiseהחברה  לאחרונה  שנחתמו  הנוספים  ההסכמים 

Voxelsint,  EOS  3-וD Systems,   חברות המאפשרים לה לשתף פעולה עם    ,כהסכמים אסטרטגיים  

במטרה להביא לאימוץ טכנולוגיית    תלת המימדעולמיות מובילות בשוק ההדפסה התעשייתית ב

 . ההדפסה החדשנית של החברה בשווקי היעד

כי  האינטגרציה של ראש ההדפסה של החברה תושלם בהצלחה או  למועד הדיווח, אין וודאות כי  

 י ואם כן, מתי. בין הצדדים ייחתם הסכם מסחר

 

 בכבוד רב, 
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 אורי פלדמן, מנכ"ל ודירקטור 
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