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 Ecoהטכנולוגיה הירוקה של סונוביה נמצאה עומדת בתקנים הסביבתיים המחמירים הנדון: 

Passport ו- ZDHC -  מסחור הטכנולוגיה בתעשיית האופנה מדובר בפריצת דרך חשובה לקראת 

הקיימות בתחום  בינלאומיים  תקן  תווי  שני  כי  להודיע,  מתכבדת  הכימיות   החברה  התרכובות  כי  מאשרים 

אינן מכילות חומרים מזהמים המזיקים לאדם     -דוחות הריח שפיתחה החברה לתעשיית הטקסטיל והאופנה  

 ולסביבה. 

שובה נוספת, שתסייע לחברה לשווק ולמכור את הטכנולוגיה פרי  קבלת תווי התקן כאמור מהווה אבן דרך ח

פיתוחה בתחום דחיית הריח לתעשיית הטקסטיל והאופנה העולמית. כמו כן, עמידה בתקנים בינלאומיים אלה  

 תומכת בחזון החברה לפיתוח פתרונות ירוקים יותר ומזהמים פחות בתחום הטקסטיל.  

הראשון,   מהווה  Eco Passportהתקן  של    ,  התקנים  ממערך  שהתרכובות  Oeko-Texחלק  מאשר  התקן   .

הכימיות דוחות הריח של החברה עומדות בקריטריונים שנקבעו בתקן להפחתת ההשפעה הסביבתית השלילית  

 של כימיקלים וצבענים בתעשיית הטקסטיל.  

ן מותגים מובילים  ( , נוצר בשיתוף פעולה בי Zero Discharge of Hazardous Chemicals) ZDHCהתקן השני,

מעולם הטקסטיל והאופנה, המחוייבים להגיע לאפס פסולת של כימיקלים מסוכנים בתעשיות הטקסטיל, העור  

 וההנעלה. 

שני התקנים הנ"ל הינם תקנים וולונטריים שאומצו על ידי תעשיית הטקסטיל העולמית ועל ידי מותגי אופנה  

ציות כימיות לשם הקניית תכונות שונות כגון, דחיית ריחות  מובילים, כתנאי לשימוש בטקסטיל שטופל בפורמול

 וכיוצ"ב. 

בנוסף, מתכבדת החברה להודיע, כי לאחר אנליזה חיצונית שבוצעה על ידי סוכנות ייעוץ רגולטורית בינלאומית  

היא תלויה,  פרי   בלתי  הריח  דוחות  הכימיות  התרכובות  של  ומכירה  שיווק  לשם  הנדרשים  בתנאים  עומדת 

בארה"ב, האיחוד האירופי ובריטניה, וכן לשם ייצוא לטריטוריות הנ"ל של טקסטיל ובגדים שייוצרו    פיתוחה

 בעתיד בשימוש בתרכובות אלו.  

, השלמת תהליכי מו"פ,  טכנולוגית  תחזיות, הערכות והנחות החברה לעיל, ובכלל זה, בנוגע להוכחת היתכנות

דחי  בתחום  פיתוחה  פרי  הטכנולוגיה  ומכירת  העולמיתשיווק  והאופנה  הטקסטיל  לתעשיית  הריח  הן  ית   ,

, המבוסס על הערכות החברה  1968-בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך תשכ"ח

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה. הערכות  

או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה    אלה עשויות שלא להתממש, כולן

מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בפרק א' לדוח  

 . 2021התקופתי של החברה לשנת  

 בכבוד רב, 

 בע"מ  סונוביה      

 
 ע"י:  במועד הדיווח נחתם 
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