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ומכירה של מכונות  , שיווקלפיתוח  (BRÜCKNERברוקנר )מזכר הבנות מחייב עם  הנדון: 

 סונית לטיפול בטקסטיל -אשפרה תעשייתיות בשילוב טכנולוגיה אולטרה

לדיווח  עם  בהמשך  בקשר  החברה  של  קודמים  מיום  ים  פעולה  שיתוף  בין    2019במרץ    28הסכם 

בינלאומית העוסקת בתכנון  גרמנית  , חברה  .BRÜCKNER Trockentechnik GmbH & Co  החברה לבין

אב טיפוס של מכונה    פיתוח  בקשר עם  ("ברוקנר"וייצור של מיכון תעשייתי בתחום האשפרה )להלן:  

החברה   של  בטכנולוגיה  שימוש  באמצעות  הכולל(  האשפרה  מתהליך  )כחלק  בטקסטיל  לטיפול 

,  בגרסת "בטא"מכונה תעשייתית    ,למועד הדיווח  ,במסגרתו פיתחו הצדדים,  1( "ההסכם")להלן:  

ייב בין החברה לבין  נחתם מזכר הבנות מח   2022באוגוסט     30מתכבדת החברה להודיע, כי ביום

לטיפול  תיתעשיי  השל מכונמסחרית  מכירה  ל  במעברומשמעותי    ראשוןשלב  המהווה    ,ברוקנר ת 

 (."מזכר ההבנות")להלן:  פרי פיתוחה לשלב מסחור הטכנולוגיה החברה   ובקידום  בטקסטיל

ות מסדיר את השלב הבא במיסחור המכונה ומתמקד בייצור, מכירה, התקנה ושירות  נמזכר ההב

החברה.   של  הראשונות  הפיילוט  מכונות  ההבנות,  של  למזכר  בידע  בהתאם  ישתמשו  הצדדים 

פיתוח דגם סופי ומתקדם  השלמת  , לצורך  הקודם  המשותף שנצבר על ידם במהלך תקופת ההסכם 

)להלן:  תקבע החברה תית בעלת ביצועים ברמה גבוהה על פי סטנדרטים ששל מכונת פיילוט תעשיי

לפי דרישה    ,תייצר ברוקנר   מכונת הפיילוט  על בסיס  . בהתאם למזכר ההבנות, ("מכונת הפיילוט"

המסחרית,   ההיתכנות  בדיקת  שלב  ובמסגרת  החברה  תעשייתי ומסחרי   ותמכונמספר  של  ת  ות 

  (.ונה המסחרית""המכת למכירה ללקוחות )להלן: והמיועד

  למועד חתימת מזכר ההבנות כל צד שומר על זכויות הקניין הרוחני שלו  כי    ,נקבעמזכר ההבנות  ב

ובכלל זה, תישמרנה כל זכויות הקניין הרוחני של החברה בטכנולוגיה פרי פיתוחה בה נעשה שימוש  

וייצור    לצורך הפיילוטפיתוח  המסחרית  ,מכונת  ותהליך    ,המכונה  בבדים  הכימיקלים  הטיפול 

ת קניין  ראויים להגנעתידיים שיהיו  במקרה של פיתוחים חדשים משותפים    .החברההייחודי של  

על ידי הצדדים  של מזכר ההבנות  כי עם חתימתו    ,כן הוסכם.  שומרים הצדדים על זכויותיהם  ,רוחני

  .כמפורט במזכר ההבנות ,ןויתבצע גמר חשבו 2019משנת  ביניהםההסכם הקודם יבוטל  

 בכבוד רב, 

 בע"מ  סונוביה

 נחתם ע"י:  
 מנכ"ל ,  יגאל זיתון
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