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 ינגפוררישום כפול מס -לראשונה 

שרין טכנולוגיות מצטרפת לבורסה בתל אביב  
 כפול הרישום במסגרת ה

( ויירשמו למסחר גם בבורסה  SGX: U77)בסינגפור מניות החברה רשומות כיום 

 SARN :חת הסימול, ת2021 ,ביולי 5 -חל ב ה  לניירות ערך בת"א

טכנולוגיה לאבחון, חיתוך וליטוש  המפתחת    , בע"מ שרין טכנולוגיות  חברת    –   2021ביוני,    29תל אביב,  

ביהלומים מלוטשים,   וקידום המסחר  תיעוד  ודירוג,  גלם  סינגפור,  נסחרת בהיהלומי  פרסמה  בורסת 

את מסמכי הרישום ותחל להיסחר בבורסה בתל אביב במסגרת הרישום הכפול    2021  ביוני,    28ביום

 .  SARN, תחת הסימול 2021ביולי,   5ביום 

שרין טכנולוגיות יצרה תקדים כחברה הישראלית הראשונה שנרשמה למסחר בבורסה בסינגפור בשנת  

   .תל אביבברסה  בבו ברישום כפול  , וכעת היא החברה "הסינגפורית" הראשונה הנרשמת2005

צמיחה,  -והיא צפויה להצטרף למדדי הבורסה: ת"א  שקלמיליון    638  -כעומד על    שווי שוק מניות החברה

טק גלובל- ת"א  ת"א  ת"א - עילית,  ות"א -בלוטק,  ה -טכנולוגיה  של  המסחר  יום  בתום    2 -תעשייה, 

 . 2021בספטמבר, 

ך לעמוד בדרישות הדיווח והגילוי  והחברה תמשיבבורסה הסינגפורית  מניות החברה ימשיכו להיסחר  

. במסגרת הרישום הכפול, החברה לא תידרש לדיווחים נוספים מעבר  הסינגפוריתשל רשות ניירות ערך  

   .סינגפורלאלו הנדרשים ב 

עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מכשור מדידה מדויק לתכנון העיבוד, לעיבוד עצמו, לדירוג    שרין 

יהלומים  של  במסחר  של  ,  ולסיוע  האחראיים  והעיבוד  המיקור  לווידוא  ייחודית  טכנולוגיה  זה  ובכלל 

בוהה  היהלום, טכנולוגיה המשמשת חברות כריה מובילות כגון אלרוסה הרוסית, בעלת התפוקה הג 

ביותר בעולם ולוקארה הקנדית, הידועה ביהלומים הענקיים שהיא מגלה חדשות לבקרים, במכרה שלה  

 .  בבוטסואנה

: "מזה למעלה מחמש עשרה שנים, מאז ההנפקה דניאל גלינרט, יו"ר דירקטוריון שרין טכנולוגיות

ב לציבור  זו2005באפריל    8-הראשונה  היתה  בסינגפור.  החברה  מניות  נסחרות  חשובה    ,  תקופה 

ומשמעותית עבורנו כחברה, ואנו שמחים להמשיך להיסחר בבורסה של סינגפור, כבורסה הראשונה  

של   את החשיפה  יגביר  אביב  בתל  הבורסה  עם  הכפול  הרישום  כי  מאמינים  אנו  עבורנו.  והעיקרית 

חנו מאמינים  החברה לקהל משקיעים רחב יותר, ישפר את נזילות המניה, ויציף ערך לבעלי המניות. אנ 

לאור ההתאוששות המשמעותית בעסקי   ראוי במיוחד,  זו הוא  ביצוע הרישום הכפול בתקופה  כי  גם 

בפתרונות  הגוברת  וההתעניינות  הקורונה,  מגפת  פרוץ  לאחר  לתחוםשל  החברה,    יהלומים ה  נו 

ועד לשלב מלוטשים ה   , הנוגעים לתיעוד היהלום, החל מכרייתו מן האדמה, במהלך שרשרת הייצור 

-e-כן, גם יוזמת ה-המכירה הקמעונאית, בה יכולים המוכר והקונה לצפות בתיעוד הנוגע בדבר. כמו



TMGrading    המהפכנית שלנו לדירוג יהלומים בסיוע בינה מלאכותית אצל היצרן, ללא העלויות והשיהוי

לחודשיים(,  הכרוכים בשליחת יהלומים למעבדות צד ג' )תהליך שלאחרונה עלול להימשך בין חודש  

 העתידה להיות מושקת במחצית השנייה של השנה, מעוררת ענין רב. 

       

שרין, החברה הראשונה  : "אנו מברכים את חברת  לניירות ערך בת"א   איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה 

  בורסה בתל אביב שבחרה להצטרף לבורסה בת"א במסגרת הרישום הכפול עם הבורסה בסינגפור. ל 

עבור החברה, הן עבור המשקיעים והן עבור המשק הישראלי ואני שמח על בחירתה  יתרונות רבים הן 

כל חברה ישראלית הנסחרת בחו"ל צריכה להיות חלק    . להיות חלק מהבית של הכלכלה הישראלית 

משוק ההון הישראלי ואני מאמין כי בעתיד הקרוב נראה חברות ישראליות נוספות עושות את הצעד  

      . "בורסה בתל אביב הזה ומצטרפות גם הן ל

 

 אודות שרין טכנולוגיות: 
בשנת   שנוסדה  טכנולוגיות,  שרין  מנהיגה1988חברת  היא    של   והייצור  הפיתוח  בתחומי    עולמית   , 

  שרין   מוצרי .  יהלומים  של  ומסחר   דירוג,  גימור,  עיבוד ,  תכנון ,  הערכה,  ניתוח,  לעיצוב  מתקדמות  מערכות

  טכנולוגיות,  גלם   ביהלומי   פנים   ומתח   פגמים  וזיהוי   למיפוי   Galaxy®  משפחת  את   כוללים   טכנולוגיות 

  סימון ו   לכיתוב  ציוד,  לייזרב   וכיתוב  סימון ,  ועיצוב  חיתוךל  בלייזר  שימוש,  גלם  יהלומי  של  לניצול אופטימלי

,  צבע ,  בהירות   לדירוג(  AI  -   מלאכותית   בינה  מבוססות)  אוטומטיות   מערכות,  ביהלומים  " אצבע  טביעות"

  שרין   של  המערכות.  וקמעונאות  ויזואליזציה,  מקור   איתור   בתחומי   םשירותי  וכן   ,אור   והולכת  חיתוך 

אינטגרלי  הפכוטכנולוגיות     ובעסקי   תקדמותמ  גמולוגיה  במעבדות,  מודרני  ייצור   מפעל  בכל   לחלק 

  אודות   נוסף   למידע.  וקמעונאים   סוחרים ,  יהלומים  למלטשי   חיוניים   עזרים   מהוות  והן,  יהלומים   שמאות 

 . http://www.sarine.com בכתובת בקרו , ושירותיה מוצריה , טכנולוגיות  שרין 

 

 

 

 

 


