
- תרגום לשפה העברית מובא מטעמי נוחות בלבד -

- הנוסח המחייב הינו בשפה האנגלית -

מנכ"ל .MySize Inc, רונן לוזון, יתארח בכנס ההשקעות ה-141 

(NIBA) של הארגון הארצי לבנקאות השקעות

לוזון ירצה למשתתפים על טכנולוגיות מדידה חדשניות בתחום המסחר האלקטרוני והזדמנויות 

השקעה נילוות

 ;MYSZ :קריית שדה התעופה, ישראל, 22 ביוני 2017: מייסייז אינק. ("החברה") (נאסדאק

הבורסה לניירות ערך, תל אביב: MYSZ), מפתחת יישומי מדידה לטלפונים חכמים, מדווחת 

היום שמנכ"ל החברה, מר רונן לוזון, ירצה בכנס ההשקעות ה-141 של הארגון הארצי לבנקאות 

Westin ) ב-27 ביוני 2017. הכנס יתקיים במלון ווסטין גראנד סנטרל בניו יורק (NIBA) השקעות

.(Grand Central Hotel located at 212 East 42nd Street, New York, NY 10017.

הרצאתו של לוזון תתמקד באפשרויות המדידה החדשניות במסחר האלקטרוני והזדמנויות 

השקעה נילוות. הרצאותו תתייחס לצורך הקיים בטכנולוגיית מדידה חכמה בשווקי האופנה, 

המסחר אלקטרוני, DIY ("עשה זאת בעצמך") ומשלוח חבילות בהתייחס למצב הדברים 

בשווקים. לוזון יתאר את האופן שבו החלה MySize למלא צורך זה בעזרת  טכנולוגיה יחודית 

המספקת תוצאות ובחירות נכונות במדידה הראשונה וכתוצאה מכך חוסכת כסף, לספק וללקוח 

כאחד.

"לכבוד הוא לי להיות מוזמן להציג בכנס של הארגון הארצי לבנקאות השקעות. אני נרגש 

מההזדמנות להציג בפני המשתתפים את MySize ואת הערך הטמון בטכנולוגיה ובקו המוצרים 

שלה", אמר לוזון.

***



About National Investment Banking Association (NIBA)

Since 1982, National Investment Banking Association (NIBA) has been a not-for-

profit association comprised of micro-cap and small-cap professionals 

encompassing Broker Dealers, Investment Bankers, RIA’s, Private Equity Groups, 

Family Offices, Boutique Corp. Finance, Specialized Investment Brokerages, 

Venture Capital Groups, Fund Managers, Investors, etc. NIBA provides unique 

opportunities for investment professionals to make valuable industry 

connections while gaining new perspectives on critical market challenges, issues 

and trends redefining today’s dynamic and ever-evolving capital markets. 

National Investment Banking Association continues to be the premier forum for 

quality micro-cap/small-cap companies seeking access and exposure to the 

financial community. NIBA’s must-attend events showcase private and public 

companies actively seeking access to the financial industry. Companies first 

present formally to hundreds and then have the opportunity to meet privately 

and have in-depth discussions with interested parties.

During our 35 years NIBA network firms have completed thousands of equity 

offerings totaling over $12 billion in new capital for emerging growth companies. 

Our network of firms represent over 8,800 registered representatives with an 

estimated $86 billion in assets under management, and are responsible for 90% 

of all initial public offerings under $20 million. For more information, please visit 

our website www.nibanet.org. You can also follow NIBA updates on Twitter 

@NIBAnet.

***

אודות MySize: חברת MySize (NASDAQ: MYSZ) (TASE: MYSZ) פיתחה טכנולוגיות מדידה 

ייחודיות המבוססת על אלגוריתמים מתוחכמים וטכנולוגיה מתקדמת עם היקף נרחב של אפליקציות 

מדידה לרבות בתחום הביגוד, המסחר האלקטרוני ומשלוח חבילות. טכנולוגיה קניינית זו מבוססת על 

מספר אלגוריתמים אשר פטנטים לגביהם נמצאים בהליכי רישום ואשר ביכולתם לחשב ולרשום מידות 

http://www.nibanet.org/


במגוון רחב של דרכים מקוריות. למידע נוסף על מייסייז, אנא בקרו באתר החברה: 

http://mysizeid.com/ . עקבו אחרינו בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר.

אזהרה  לגבי הצהרות צופות-פני-עתיד:

הודעה זו מכילה מספר תחזיות והצהרות צופות-פני-עתיד כהגדרתו של מונח זה בהוראות ה"מעגן הבטוח" 

(safe Harbor-) של ה – Securities Litigation Reform Act of 1995. הצהרות אלה מאופיינות 

בשימוש במלים "ייתכן", "מאמינים", "צופים", מתכוונים", "מעריכים", "מצפים", "אפשרי", "נמשיך", 

"חוזים", "פוטנציאל", "מתכננים" וביטויים דומים המאפיינים תחזיות והצהרות צופות-פני-עתיד. כל 

ההצהרות הצופות-פני-עתיד מתייחסות אך ורק למועד הודעה זו. אין לסמוך במידה מופרזת על הצהרות 

צופות-פני-עתיד אלה. הגם שאנו מאמינים שהתכניות, המטרות, הכוונות והתחזיות המתוארות 

והמפורטות בהצהרות צופות-פני-עתיד אלה  הינן סבירות, אין ביכולתנו לתת בטוחה כלשהי לכך שתכניות, 

מטרות, כוונות ותחזיות אלה אכן יושגו. תחזיות והצהרות צופות-פני-עתיד כוללות בחובן אלמנטים של 

סיכון ואי-ודאות (אשר בחלקם אינם בשליטתנו) והנחות אשר עלולות לגרום לסטייה ניכרת של התוצאות 

בפועל מהניסיון בעבר ומתחזיות והערכות עכשוויות. גורמים מהותיים אשר יכולים לגרום לכך שהתוצאות 

בפועל יסטו מהצהרות צופות-פני-עתיד כוללים: כשל בהתפתחות מסחר פעיל במניות החברה בנאסדאק; 

תנודות משמעותיות במחיר בו תיסחר המניה של החברה; החברה תמשיך להיות "חברה נשלטת" 

כהגדרתה על פי כללי נאסדאק כאשר האינטרסים של בעל השליטה בחברה עלולים להיות שונים מאלה של 

כלל בעלי המניות של החברה מהציבור. הצהרות צופות-פני-עתיד מושפעות גם מגורמי הסיכון  המפורטים 

U.S. Securities and ) במסמכים שהוגשו על ידי החברה לוועדה לניירות ערך ובורסות של ארה"ב

Exchange Commission). למעט כנדרש על פי חוק, החברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן באופן פומבי 
כל הצהרה צופה-פני-עתיד שהיא, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים וכיוצא באלה, לאחר 

המועד שבו ההצהרות ניתנו או לכלול בהן אירועים בלתי צפויים שהתרחשו.

אנשי קשר לעיתונות:

il.co.rcspr@eran ,052-4408020 :'ערן יואלס, משרד רימון כהן ושות

tomer@rcspr.co.il  ,054-6371105 :'תומר המבורסקי, משרד רימון כהן ושות

https://twitter.com/mysizeinc
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://www.facebook.com/mysizeid/
http://mysizeid.com/
mailto:eran@rcspr.co.il
mailto:tomer@rcspr.co.il


 

 

 
For Release 

 

 

MySize Inc. CEO Ronen Luzon to Present at the National  

Investment Banking Association (NIBA) 141st Investment Conference 

 

Mr. Luzon will speak on the topic: disruptive measurement 

e-commerce innovation and associated investment opportunities 

 

 

 

Airport City, Israel, June 22, 2017 --- MySize Inc. (the “Company”) (NASDAQ: MYSZ; TASE: 

MYSZ), developer of proprietary, smartphone measurement applications, announced today that  

Company CEO Mr. Ronen Luzon will address the National Investment Banking Association 

(NIBA) 141st Investment Conference on June 27, 2017 at the Westin Grand Central Hotel 

located at 212 East 42nd Street, New York, NY 10017. 

Mr. Luzon’s presentation titled: Disruptive Measurement E-Commerce Innovation and 

Associated Investment Opportunities, will review the currently unmet need for comprehensive 

measurement technology in the apparel, e-commerce DIY and parcel delivery markets and the 

present state of affairs.  He will also describe how MySize has begun successfully filling this 

need with technology that enables correct choices on first selection, improves efficiency and 

saves money for both the vendor and the customer.  

 

“It is an honor to be invited to present at the NIBA conference. I am enthusiastic to introduce 

participants to MySize and the value proposition of its technology and product pipeline,” said 

Mr. Luzon. 

 

About National Investment Banking Association (NIBA) 

Since 1982, National Investment Banking Association (NIBA) has been a not-for-profit 

association comprised of micro-cap and small-cap professionals encompassing Broker Dealers, 

Investment Bankers, RIA’s, Private Equity Groups, Family Offices, Boutique Corp. Finance, 
Specialized Investment Brokerages, Venture Capital Groups, Fund Managers, Investors, etc. NIBA 
provides unique opportunities for investment professionals to make valuable industry connections 
while gaining new perspectives on critical market challenges, issues and trends redefining today’s 
dynamic and ever-evolving capital markets.  
 
National Investment Banking Association continues to be the premier forum for quality micro-
cap/small-cap companies seeking access and exposure to the financial community. NIBA’s must-
attend events showcase private and public companies actively seeking access to the financial 

http://mysizeid.com/


 

 

industry. Companies first present formally to hundreds and then have the opportunity to meet 
privately and have in-depth discussions with interested parties. 
 

During our 35 years NIBA network firms have completed thousands of equity offerings totaling 

over $12 billion in new capital for emerging growth companies. Our network of firms represent 

over 8,800 registered representatives with an estimated $86 billion in assets under management, 

and are responsible for 90% of all initial public offerings under $20 million. For more information, 

please visit our website www.nibanet.org. You can also follow NIBA updates on Twitter 

@NIBAnet. 

 

About MySize Inc. 

MySize Inc. (TASE: MYSZ) (NASDAQ: MYSZ) has developed a unique measurement 

technology based on sophisticated algorithms and cutting edge technology with broad 

applications including apparel, e-commerce DIY, shipping and parcel industry 

measurement.  This proprietary technology is driven by several patent-pending algorithms which 

are able to calculate and record measurements in a variety of novel ways. To learn more about 

MySize, please visit our website. www.mysizeid.com. 

 

 

Follow us on Facebook, LinkedIn and Twitter. 

 

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements 

This press release contains certain forward-looking statements within the meaning of the safe 

harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements are 

identified by the use of the words "could," "believe," "anticipate," "intend," "estimate," "expect," 

"may," "continue," "predict," "potential," "project" and similar expressions that are intended to 

identify forward-looking statements.  All forward-looking statements speak only as of the date of 

this press release. You should not place undue reliance on these forward-looking statements. 

Although we believe that our plans, objectives, expectations and intentions reflected in or 

suggested by the forward-looking statements are reasonable, we can give no assurance that these 

plans, objectives, expectations or intentions will be achieved.  Forward-looking statements involve 

significant risks and uncertainties (some of which are beyond our control) and assumptions that 

could cause actual results to differ materially from historical experience and present expectations 

or projections.  Known material factors that could cause actual results to differ materially from 

those in the forward-looking statements include: an active trading market for our common stock 

may not develop on NASDAQ; the trading price for our common stock may fluctuate significantly; 

and the Company will continue to be a "controlled company," as defined under NASDAQ rules, 

and the interests of our controlling stockholder may differ from those of our public 

stockholders.  Forward-looking statements also are affected by the risk factors described in the 

Company's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission.  Except as required by law, 

we undertake no obligation to update or revise publicly any forward-looking statements, whether 

as a result of new information, future events or otherwise, after the date on which the statements 

are made or to reflect the occurrence of unanticipated events. 

 

http://www.nibanet.org/
http://www.mysizeid.com/
https://www.facebook.com/mysizeid/
https://www.linkedin.com/company/mysizeid
https://twitter.com/mysizeinc


 

 

Press Contact 

Marjie Hadad 

MH Communications 

marjierhadad@gmail.com 

+972-54-536-5220 
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