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עשויות והן בדין הקבועים המועדים במסגרת על-ידיה שיפורסמו בע״מ מימד תלת הדפסה טכנולוגיות מאסיבית של זו מצגת
שנחזה. מכפי שונות להיות בלבד, תמציתית כמצגת נערכה "מאסיבית") או (״החברה״

עתיד פני הצופה המידע של התממשותו בדבר וודאות אין נועדה ולא ופעילותה החברה אודות המידע כל את כוללת אינה
ביצוע, להזמנות מחייבות שאינן הזמנות הפיכת לרבות האמור, לראות אין לציבור. החברה בדיווחי לעיין הצורך את להחליף
כולו, או חלקו כלל, להתממש שלא או להתממש, עשוי והוא מידע קבלת לשם התחייבות. או מצג משום זו במצגת באמור
כתוצאה זאת, שנחזה. מכפי מהותית, ואף שונה, באופן הכספיות ותוצאותיה עסקיה החברה, של מצבה על ומקיף מלא
אינם אשר ו/או מראש להעריכם ניתן לא אשר מגורמים הסיכונים ושל החברה פעילות של מלאה תמונה לקבל מנת ועל
בשוק משינויים כתוצאה ולרבות החברה, של בשליטתה והעיתיים השוטפים בדיווחים לעיין יש החברה, מתמודדת עימם
היא בה והתחרותית הכלכלית ומהסביבה החברה של הפעילות ופרסומים נתונים לכלול עשויה זו מצגת כן, כמו החברה. של
אחרות ו/או טכנולוגיות רגולטוריות, מהתפתחויות פועלת; שלישיים, צדדים על-ידי פורסמו אשר ואחרים סטטיסטיים
אלה, ובכלל ותוצאותיה, פעילותה החברה, על להשפיע העשויות ופרסומים נתונים פומבי. מידע החברה ידיעת למיטב ושהינם
החברה, על והשלכותיה הקורונה ממגיפת הנובעות התפתחויות עצמאי. באופן החברה על-ידי נבדקו לא כאמור
ביכולת לפגוע ו/או לעכב עלולות אשר וספקיה, לקוחותיה נתונים תכניות, תחזיות, היתר, בין החברה, כללה זו, במצגת
כללי מיישום ותחזיותיה; תוכניותיה את ליישם החברה 2022 לשנת החברה של כספיות תוצאות לרכיבי מקדמיים
באופן החברה של הכספיים דוחותיה עם בקשר החשבונאות אחר ומידע הערכות וכן ,2022 לשנת הרביעי ולרבעון
וכן החברה, על-ידי שהוערך מכפי מהותית) (ואף שונה מידע מהווים אשר עתידיים, לעניינים או לאירועים המתייחסים
פעילות את המאפיינים הסיכון מגורמי חלק או כל מהתממשות התשכ"ח-1968. ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה
העיתיים. ו/או השוטפים בדיווחיה על-ידיה המפורט כפי החברה הסובייקטיביות הערכותיה על מבוססים כאמור ונתונים מידע
ביצועי של העתידיות התוצאות כי בזאת, ומובהר מודגש לפיכך אסטרטגיה יעדים, תכניות, עם בקשר זה ובכלל החברה, של
להיות עשויות כאמור עתיד פני צופה למידע וביחס החברה מידע וניתוח ואחרות, ענפיות כלכליות, התפתחויות עסקית,

זו. במצגת שהוצגו מאלו מהותית, ואף שונות, ביחס זו. מצגת של פרסומה במועד החברה בפני שעמד כללי
הצגתה במהלך שיימסר אחר מידע וכל במצגת הכלול המידע של הכספיות לתוצאות צפי המהווים כאמור ומידע לנתונים
ואינו השקעה, החלטת לקבלת בסיס מהווה אינו שתוצג) (ככל על הינו מבוקר, או סקור אינו כאמור שמידע הרי כאמור, החברה
דעת לשיקול תחליף מהווה לא וכן דעת, חוות או המלצה מהווה פרסומה למועד נכון החברה בידי המצויים ונתונים מידע בסיס
מחייבת החברה של ערך ניירות רכישת פוטנציאלי. משקיע של כללי של יישומם את החברה הבנת למיטב והינם זו מצגת של
על- המפורסם המידע ושל ההצעה, מסמכי של מעמיקה בדיקה הכספיים דוחותיה עם בקשר לחול העתידים כפי החשבונאות
החשבונאיים, המשפטיים, ההיבטים ניתוח וכן החברה ידי הכספיים הדוחות של עריכתם השלמת טרם וזאת החברה, של

משקיע. כל של לנסיבותיו בהתאם המס, והיבטי הכלכליים רואה ביקורת הליך השלמת ו/או האמורות לתקופות החברה של
של ערך ניירות לרכוש הזמנה או הצעה מהווה אינה זו מצגת הסופיות הכספיות תוצאותיה אליהם. בקשר המבקר החשבון

החברה. הדוחות ביקורת הליך השלמת (לאחר החברה של והמלאות
כפי החברה של הכספיים דוחותיה במסגרת יובאו הכספיים) 2



אודות החברה

3

INVETMENTS 
HOUSE

החברה השלימה הנפקה ראשונית (IPO) בבורסת תל אביב,  
בפברואר 2021

החברה הוא העברת הייצור של גופים גדולים משיטות   חזון
מסורתית ומיושנות לייצור דיגיטלי באמצעות הדפסה תלת  

מהירה, תוך כדי שימוש בחומרים תעשייתיים מימדית

מבין המשקיעים הבולטים של החברה נמנים

החברה פונה לשווקי הרכב, הספנות, הרכבות, הריהוט,  
החברה מכרה למעלה   הפרסום והתעופה. החל משנת 2016

מדינות ברחבי העולם 40 - מדפסות בכ 190 מ -

החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של מדפסות  
תעשייתיות המיועדות להדפסת גופים תלת מימדיים
גדולים בצורה מהירה מאד. כמו כן החברה עוסקת  
במחקר, פיתוח ומכירה של חומרי הדפסה ייעודיים  

המיועדים לשימוש במדפסות החברה

הטכנולוגיה פורצת הדרך של החברה מוגנת  
פטנטים* ב-למעלה מ-50

על ידי צוות מומחים   מאסיבית הוקמה ב-2013
הישראלית בתעשיית התלת מימד

*פטנטים רשומים בקשר עם טכנולוגיות החברה
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Dimengel 400
Enhance Mechanical Properties

הדור הראשון   קווי המוצרים של מאסיבית –

Gel Dispensing Printing Technology מדפסות -

4

מאסיבית  
1500

חומרי הדפסה

Dimengel 20
Fire-retardant

מאסיבית  
1800

Dimengel 110 Dimenegl 300 
Translucent Transparent

Dimengel 90 
Cost-effective

המודל העסקי מבוסס על מכירת מדפסות וחומרי הדפסה

מאסיבית  
5000

מאסיבית  
5000W



הדור השני   קווי המוצרים של מאסיבית –

5

חומרי הדפסה Cast In Motion Technology מדפסות -

מאסיבית  
10000

Dimengel
Water-breakable

CIM 500 –
High temperature

המודל העסקי מבוסס על מכירת מדפסות וחומרי הדפסה

מאסיבית  
10000G



29

22

ינו'-דצמ' 2021
ינו'-דצמ' 2022

ינו'-דצמ' 2021
ינו'-דצמ' 2022

$8.4M

סך  
מכירות  
מוערך 

בשנת
2022

מדפסות,  החברה מכרה 29 בשנת 2022
מדפסות בשנת 2021,   לעומת 22

במספר המדפסות מייצג צמיחה של כ 32%

6

מכירות סך
מוערך 

במיליוני  
דולרים*

גידול מוערך 
32% בכ-

מספר
מדפסות 

תלת מימד   
שנמכרו

*נתונים מקדמיים, שאינם 
סקורים או מבוקרים. ראה  

למצגת  שקף 2

מיליון   הינו כ-12.1 סך המכירות המוערך של החברה בשנת 2022
מיליון דולר בשנת 2021 דולר,  לעומת 8.4

מייצג גידול מוערך של כ 44%

גידול מוערך 
44% בכ-
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10

8

רבעון 4, 2021
רבעון 4, 2022

רבעון 4, 2021
רבעון 4, 2022

$3.1M

25% סך  
מכירות  
מוערך 
ברבעון 
הרביעי 

2022

7

גידול מוערך
55% 55%בכ- בכ-

מדפסות,  החברה מכרה 10 ברבעון הרביעי של שנת 2022
מדפסות ברבעון הרביעי של 2021, מייצג צמיחה של 25% לעומת 8

במספר המדפסות

הינו סך המכירות המוערך ברבעון הרביעי של שנת 2022
מיליון דולר ברבעון הרביעי של  2021,   לעומת  3.1 מיליון דולר, כ 4.8

כ 55% מייצג גידול מוערך של

סך מכירות  
מוערך 

במיליוני  
דולרים*

מספר
מדפסות 

תלת מימד   
שנמכרו

*נתונים מקדמיים, שאינם 
סקורים או מבוקרים. ראה  

למצגת  שקף 2
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גידול שנתי בהכנסות ממכירות במיליוני דולרים  
עד 2022 לשנים 2020

$12.1M

$8.4M

$8.0M
$4.1M

$ 5.4 M

$ 2.2 M

$ 1.9 M
$ 3.0 M

$ 4.1 M
2020

2021

פברואר 2021 2022
מאסיבית הנפקה לציבור בבורסה בתל אביב

8

חציון 
ראשון

חציון 
שני

התפלגות ההכנסות המקובלת בחברה ובענף, 
מסך ההכנסות השנתיות הינה שהחציון השני מהווה כ 65%

*נתונים מקדמיים, שאינם 
סקורים או מבוקרים. ראה  

למצגת  שקף 2



עד 2022 גידול שנתי במספר המכונות לשנים 2020

29
Massivit10000

522החלה להימכר מחודש   מאי 2022

11

Massivit5000 24 & Massivit1800

2020

2021

2022

9

פברואר 2021
הנפקה לציבור בבורסה בתל אביב

*נתונים מקדמיים, שאינם 
סקורים או מבוקרים. ראה  

למצגת  שקף 2

Massivit10000

Massivit5000 
& Massivit1800



ומבט לשנת 2023 סיכום שנת 2022 – מאסיבית 10000

סיום שלב ההשקה והשלמת תהליך 
מאפשרים לחברה: הבטא

להרחיב את מאמצי המכירה של  •
ולעבור למודל   המאסיבית 10000

קבלת הזמנות מחייבות בלבד*
לעבור לייצור סדרתי ולתכנן מלאי   •

לשנת 2023 של מאסיבית 10000

10

החל מהשקת המדפסת בחודש מאי 2022
מדפסות ללקוחות   החברה סיפקה 5

מתעשיות שונות ברחבי העולם

למאסיבית   מבדקי הבטא החברה השלימה את 2
ועברה לייצור סדרתי: 10000

רכשה את  - Lyons ,חברה אמריקאית •
המדפסת

בשלב זה לא  חברה ישראלית, כנפית - •
התקדמה לתהליך רכישה, וזאת בשל הצורך 

בהתאמות ייחודיות ללקוח זה

מדפסות,  הזמנות שאינן מחייבות, מתוכן סיפקה  5 *בשלב ההשקה החברה קיבלה 28
למצגת) והיא פועלת להעביר הזמנות כאמור להזמנות ביצוע (ראה שקף 2
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במהלך שנת  
השלימו   2022
מספר לקוחות  
מרכזיים הליך 
רכישה לאחר 

תהליכי בדיקה  
מקיפים  

לטכנולוגיות  
החברה

11

לצורך עיצוב וייצור דגמים של  רכשה מאסיבית 5000 TOYOTA חברת
מכוניות, רכישה זו מהווה העמקת פעילות החברה לשוק הרכב העולמי

(הנסחרת בנאסד"ק   Patrick Industries חברה מקבוצת החברות Marine Concept
מיליארד דולר וכוללת חברות ייצור נוספות בתחום הספנות, קרוואנים,   1.5 בשווי של מעל

בניה וריהוט), רכשה מאסיבית 10000

האיטלקית, שמייצרת חלקים   NovationTech חברת
Lamborghini, Ferrari ללקוחות מתעשיית הרכב כגון

ועוד רכשה מאסיבית 10000

הברזילאית, יצרנית אוטובוסים מהגדולות בעולם,  CAIO חברת
רכשה מאסיבית 1800

האמריקאית, המייצרת חלקים למיצגים   PinkSparrow חברת
מדפסות מאסיבית 5000 עבור מותגי-על בינלאומיים רכשה 2

– חדשים בשנת  2022 לקוחות מרכזיים
Transportation העמקת החדירה לשוק ה



מטרות לשנת 2023

12

המשך ייצור סדרתי של  
והגדלת   10000 מאסיבית

המכירות בטריטוריות השונות

העמקת חשיפת החברה ומוצריה  
בקרב לקוחות ומשקיעים  

גלובאליים וזאת באמצעות 
השתתפות בתערוכות וכנסים  
בטריטוריות מרכזיות בעולם, 

התקשרות עם חברת קשרי  
משקיעים אמריקאית וכו'.  

כחלק מפעילות זו, בינואר 2023
החברה השתתפה בכנס של בנק 

ההשקעות האמריקאי 
Needham

המשך קידום המכירות של קו  
המוצרים הראשון, מאסיבית

ומאסיבית 1800 5000
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