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  ג'ינסלייצור  של החברה  ה טכנולוגיהלהתקנה תעשייתית של מיצרן איטלקי קבלת הזמנה ראשונה הנדון: 
 בשיטה ירוקה

העולמית,   הג'ינס  לתעשיית  ירוק  פיתרון  בפיתוח  לדיווחים קודמים אודות מיקוד משאבים  החברה בהמשך 

להודיע על    2023בפברואר    26ביום  כי    ,מתכבדת  והפעלה  אישור  חתמה  להתקנה  מסוגה  ראשונה  הזמנה 

 .")ההזמנה"  להלן:(  אקולוגי  ג'ינס  של   ייצורולשילובה בתהליך ה,  של הטכנולוגיה הירוקה שפיתחה  תעשייתית

עימו יש לחברה שיתוף פעולה    יצרן ג'ינס איטלקי מוביל בתעשיית האופנה העיליתמ   שהתקבלה  ,על פי ההזמנה 

  דיגו נבצבע איג'ינס  חוטי  שפיתחה לשם צביעת  ייעודית  סונית  -מכונה אולטרהאצל היצרן    החברה  תתקין   1,קודם

מכירה ליצרן   , בנוסף,ההזמנה כוללת.  )"המכונה "(להלן:  וזאת לראשונה בטכנולוגיה ירוקה שאינה מזהמת      -

באמצעות   חוטים), המיועדים לצביעת ה"מתכלים"או    "צבענים"(להלן:  של החברה  פרי פיתוחה  צבענים    של

  .מזהמיםאינם מכילים כימיקלים  באופן תקדימיואשר למיטב ידיעת החברה  המכונה 

צור של היצרן האיטלקי משקף פוטנציאל מכירות של צבענים  יהיקף הי,  למועד הדיווח  למיטב ידיעת החברה

התקנת המכונה את  , והיא כוללת  אלפי אירו  315היקף העסקה בשלב הראשון הינו   אירו בשנה.  1,600,000-בכ  

  .המיועדים לשימוש במכונה וחבילת מתכלים ראשוניתבקו הייצור של היצרן 

,  עשויה להאיץ שיתופי פעולה נוספים שבכפוף להשלמתה בהצלחה,  החברה רואה בהזמנה זו אבן דרך מהותית,  

למיטב ידיעת והתקנת הטכנולוגיה של החברה אצל יצרנים גדולים נוספים בתעשיית האופנה.    נוספותהזמנות  

שנה בעולם וצפי הצמיחה השנתי של   ג'ינס נקנים בכלזוגות מכנסי  מיליארד    2-למעל  החברה למועד הדיווח,  

שוק היעד של החברה, שהינו  ,  לתעשיית ייצור הגי'נס  האינדיגו . שוק צבעני2030עד שנת    6.2%-כשוק זה מוערך ב

 .2מיליארד דולר בשנה 1.5-מוערך בכ

  החציון השני של שנת במהלך    מתוכננת להתבצעהאיטלקי  , התקנת המכונה במפעלי היצרן  להזמנהבהתאם  

ההתקנה, תתבצע הרצה של המכונה על ידי החברה והיצרן,   בכפוף להשלמת). "ההתקנה  מועד"  (להלן:  2023

צור לפי סטנדרט דרישות היצרן ובכלל זה, קצב ייעל פי   להגיע לרמת איכות תעשייתיתבמהלכה על החברה  

עלויות הייצור  ב היצרן, איכות טקסטיל מטופל (ג'ינס לאחר צביעה) ברמה מסחרית על פי מבחני היצרן וחיסכון  

חודשים   6אם היעדים לא יושגו תוך    את ההזמנה  זכות לבטל  אחד מהצדדיםלכל  י  כ   יצוין,.  )"היעדים"(להלן:  

לחברה לאחר מועד שולם  יהחלק העיקרי מהתמורה עבור המכונה  כמו כן, בהתאם להזמנה,  ממועד ההתקנה.  

 . כאמור ההתקנה, ובכפוף לעמידה ביעדים

 
 ).2022-01-042961': מס אסמכתא( 2022 באפריל 5 דיווח מיידי מיום  ראו  1
של  על    2 כספיים  דוחות  ניתוחי  פי     Levis, American Eagle Outfitters, Kontoorפי  על    Growth market reportsדוחות  וכן 
 Apparel resources reportו
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  ,אולם המיועדים לשימוש בה  יובהר, כי למועד הדיווח החברה טרם השלימה את פיתוח המכונה והמתכלים

ולעמוד ביעדים, כהגדרתם לעיל, במסגרת לוחות הזמנים  יש ביכולתה להשלים את הפיתוח כאמור    ,להערכתה

 . בהזמנהשנקבעו 

ביעדים ועמידה  מו"פ  תהליכי  להשלמת  בנוגע  זה,  ובכלל  לעיל,  החברה  והנחות  הערכות  פי    תחזיות,  על 

, המבוסס על 1968-, הן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך תשכ"חההזמנה

רה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי וחלקו אינו  הערכות החב

בשליטתה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על  

הסיכ  מגורמי  איזה  התממשות  ו/או  החברה  בשליטת  אינם  אשר  שונים  מגורמים  כתוצאה  החברה,  ון  ידי 

 .2021הנזכרים בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 

 בכבוד רב,

 סונוביה בע"מ        

 
 נחתם במועד הדיווח ע"י: 

 יגאל זיתון, מנכ"ל  

 יהושע הרשקוביץ, יו"ר הדירקטוריון
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