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 2021בשנת  גידול במכירות החברה הנדון:

לא סקור ולא מבוקר, על גידול שחל בהיקף  1להודיע, באופן תמציתי וולונטרי,החברה מתכבדת 

 . 2021המכירות של החברה במהלך שנת 

מיליון דולר ארה"ב לעומת  14-הסתכמו מכירות החברה בכ 2021שנת למיטב ידיעת החברה, במהלך 

. כמו כן, על סמך נתונים ראשוניים, לא סקורים 50%-, קרי גידול של כ2020מיליון דולר בשנת  9.5-כ

מיליון דולר  9-יסתכמו בכ 2021ולא מבוקרים, החברה מעריכה כי ההכנסות בחציון השני לשנת 

, 2021סך ההכנסות לשנת . 2021בהשוואה לחציון הראשון של שנת  60%-ל כארה"ב, המהווים גידול ש

 , מהווה נתון שיא למועד הדיווח.ארה"ב מיליון דולר 14-כשהינו כאמור 

צמיחה מתמדת של בסיס לקוחות החברה ברחבי העולם ובעיקר הגידול במכירות נובע בעיקר מ

  .בארה"ב

לקראת התקנת שקיע סכומים גדולים במחקר ופיתוח הלהמשיך ל מאפשר לחברה הגידול בהכנסות  

  .2022שנת מהלך מסחרית בתעשייתית מכונה 

על ידה החברה תמשיך לפעול להחדרת מוצריה לשווקים נוספים ולהרחבת היצע המוצרים הנמכרים 

 ללקוחותיה ברחבי העולם. 

פיתוח  השלמתב המאמציאת עיקר החברה  כמפורט לעיל, מרכזתבמקביל לצמיחת חטיבת המוצרים, 

מתכלים של החומרים השיפורים נוספים בהרגולציה ותהליכי השלמת בהתעשייתית,  מכונת האשפרה

מכונות  למכירה שלמעבר  הפיתוח בהצלחה,שלב , בכפוף להשלמת אשר יאפשרוה, המפותחים על יד

 .2022וכימיקלים על ידי חטיבת הטכנולוגיה במהלך שנת 

נטריים, לא סקורים ולא מבוקרים, וופיעים בדיווח זה הינם תמציתיים ווליובהר כי, הנתונים המ

. הסקירה 2021בדצמבר  31חודשים שהסתיימו ביום  12בדבר פעילות החברה במהלך התקופה של 

הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לנתונים כספיים במהלך התקופה האמורה ויש לעיין בה יחד עם 

-2021-01: מס' )אסמכתא 2021במרץ  22אשר פורסם ביום  2020הדוח הכספי של החברה לשנת 

( 2021-01-140325: מס' )אסמכתא 2021באוגוסט  30הדוח החצי שנתי אשר פורסם ביום , (040989

כי כל הנתונים הכספיים המפורסמים  ,ודיווחיה המיידים של החברה המתפרסמים מעת לעת. יודגש
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ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 5קטן" בהתאם לתנאים הקבועים בתקנה למועד דיווח זה, החברה הינה "תאגיד  
 שנתית.-, ועל פי החלטת הדירקטוריון החברה מדווחת לפי מתכונת דיווח חצי1970-ומיידיים(, תש"ל
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למועד  החברהברו בידי טצהזה הינם אומדן בלבד, המבוסס על נתונים שמיידי במסגרת דיווח 

מדובר בנתונים כספיים שנסקרו או בוקרו על ידי רואה החשבון המבקר של החברה.  אין, והדיווח

של החברה יהיו שונים הקרובים הנתונים הסופיים שיוצגו בדוחותיה הכספיים שייתכן כי יודגש, 

ובכלל  זהידי מיהערכות החברה בדיווח כמו כן, או יוצגו באופן שונה. מאלה המופיעים בדיווח זה ו/

בנוגע להשלמת המחקר והפיתוח, המשך השקעות החברה, הרחבת היצע המוצרים שלה והגעה  ,זה

כהגדרתו בחוק , מידע צופה פני עתיד ןהינ למכירות של מכונות מסחריות ומתכלים כמפורט בדיווח,

 האינ ןהתממשותהערכות החברה, אשר מידע זה מבוסס, בין היתר, על . 1968-ח"התשכ, ניירות ערך

 .אשר אינם בשליטת החברה, ודאית ומושפעת מגורמים שונים

 

 בברכה,             

 בע"מ סונוביה           

 :נחתם במועד הדוח על ידי
 

 תון, מנכ"ל.יגאל זי

 שוקי הרשקוביץ, יו"ר דירקטוריון.
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