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הנדון :הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי לצביעת אינדיגו באמצעות טכנולוגיית החברה עם חברת
 ,PureDenimיצרנית ג'ינסים איטלקית מובילה
החברה מתכבדת להודיע כי התקשרה בהסכם שיתוף פעולה אסטרטגי ותחילת עבודה בפועל עם
חברת  ,PureDenimיצרנית איטלקית מובילה המתמחה בייצור בגדי ג'ינס ("היצרנית") ,לפיתוח
צביעת אינדיגו ( )Indigoשל בדי וסיבי ג'ינס בשימוש בטכנולוגיה האולטרה-סונית של החברה
("הטכנולוגיה" ו"-ההסכם") .מטרת שיתוף הפעולה הינה לפתור באמצעות הטכנולוגיה בעיות
מרכזיות המאפיינות את תהליכי צביעת האינדיגו המסורתיים ,ובכלל זה ,שימוש עודף במתכלים,
במים ובאנרגיה ,עמידות נמוכה לכביסות וזמני צביעה ארוכים.
למיטב ידיעת החברה ,למועד הדיווח גודל שוק צבעני האינדיגו (מתכלים) השנתי הינו  1.3מיליארד
דולר ארה"ב1 .
חברת  PureDenimמייצרת בגדי ג'ינס עבור מגוון מותגי-על משוק אופנת העילית ומותגי high-end
בינלאומיים מובילים.
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החברה והיצרנית התקשרו בהסכם לאחר בחינה תאורטית מקדימה של יתרונות הטכנולוגיה פרי
פיתוחה של החברה והסכמה כי קיימת היתכנות ליכולתה של הטכנולוגיה לספק פתרון פורץ דרך
בתחום צביעת בדי וסיבי הג'ינס בהשוואה למצב הקיים כיום בשוק ,ובכלל זה ,הפחתה משמעותית
של השימוש במתכלים ,במים ובאנרגיה כחלק מתהליך הצביעה ,קיצור משמעותי של זמן הצביעה
ושיפור אורך חיי הבדים והעמידות לכביסות .למועד הדיווח ,ולאחר מספר ניסויים פנימיים שערכה
החברה באופן עצמאי בתנאי מעבדה התקבלו תוצאות ראשוניות חיוביות במעבדות החברה בנוגע
להיתכנות הטכנולוגית כאמור.
ההסכם כולל מספר שלבים:
א .שלב בדיקות היתכנות :ביצוע מו''פ ראשוני משותף לבדיקת היתכנות ( )Proof of Conceptעל
ידי החברה ,על פי דרישות איכות שיוכתבו על ידי היצרנית .שלב זה צפוי להתבצע עד סוף הרבעון
השלישי לשנת .2022
ב .שלב  Scale-upבכפוף להשלמת שלב בדיקת ההיתכנות בהצלחה ,יבוצע הליך "( Scaleupגמלון")
על ידי החברה ,במסגרתו תבוצע התאמה של המכונה ושל תהליך הסונוקציה לעבודה בסביבה
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 2קישור לאתר היצרנית בכתובתhttp://puredenim.it/en :

המדמה תהליך תעשייתי וייבחנו דרישות איכות שיוכתבו על ידי היצרנית ,הקשורות ,בין היתר,
בפרמטרים של ייצור תעשייתי.
ג .שלב מסחור :בכפוף לסיום שלבים א' ו-ב' בהצלחה ,היצרנית תבצע אינטגרציה של הטכנולוגיה
בקו הייצור התעשייתי שלה בהתאם ובכפוף להסכם מסחרי מפורט שייחתם בין הצדדים.
למועד הדיווח ,אין וודאות כי איזה משלבי ההסכם יושלם בהצלחה .בנוסף ,אין וודאות כי שיתוף
הפעולה בין הצדדים יבשיל לכדי הסכם מסחרי ואם כן ,מתי ובאילו תנאים.
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