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כיל עיקרי הדברים מתוך כנס המשקיעים של   
 עדכנה, בת"א לניירות ערךשהתקיים בבורסה ו שערכה החברה לשוק ההון הישראלי בכנס משקיעים -

על אפשרות למימוש נכסים נוספים בעלי סינרגיה נמוכה ועל פיתוח האסטרטגיה העתידית של הנהלת כיל 
 החברה

 

יצרנית עולמית מובילה של מינרלים וכימיקלים , (NYSE & TASE: ICL)כיל  – 2017ביוני  22תל אביב, 

ה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, כי היא בוחנת הודיעה היום במהלך כנס משקיעים שקיימ ,מיוחדים

בת ו/או נכסים שהנם בעלי סינרגיה נמוכה עם שרשרת המינרלים והפורטפוליו -הזדמנויות שונות למימוש חברות

. זאת, כחלק מתכנית החברה ליצור, בין השאר, מקורות או יותר מיליון דולר 500-של החברה בסכום של כ

, וכן לצמצם את רמת המינוף הנוכחית של בנושאלהחלטות כפוף ות נוספות, בזמינים למימון עבור השקע

 החברה.

כי דירקטוריון החברה מנסח בימים אלו  עדכןיו"ר כיל, יוחנן לוקר, שהוביל את החברה בכנס המשקיעים, 

, אסטרטגיה חדשה אשר תנחה את פעילותה ותכניותיה העתידיות של החברה, כמו גם את רמת המינוף שלה

 . תוך חיזוק חטיבת הפתרונות המיוחדים וכושר התחרותיות של נכסי הקומודיטי של החברה

, וכן עבור כיל ים המלחהחברה במנכ"ל כיל, אשר גרינבאום, דן בחשיבותה האסטרטגית של פעילות מ"מ 

חשיבות  יכולותיה הייחודיות בתחום החדשנות. הוא גם הדגיש אתובכלל זה , היחסיים של החברהביתרונותיה 

המוצרים המיוחדים, במיוחד לאור  עסקימאמציה של כיל לגוון את פעילותה ולהשיג איזון בין עסקי הקומודיטי ו

 התנאים הנוכחיים בשווקי הקומודיטי.

סקר את אשר של החברה, קובי אלטמן,  CFO-בין מנהלי החברה הנוספים אשר נשאו דברים בכנס היה גם ה

אשר צמצם עלויות, באמצעות יוזמות מצוינות תפעולי ומאמצים ל של החברה תהליכי ההתייעלות המוצלחים

צעדים  –משמעותי  יצירת תזרים מזומניםהוצאות ההוניות וניהול מבוקר של הלהורדת העלות לטון והובילו ל

 חיוניים על מנת להשאר תחרותיים בסביבה עסקית מאתגרת.

 . group.com-www.iclה להלן וזמינות לעיון באתר החברה המצגות שהוצגו בכנס המשקיעים מצורפות לדיווח ז

 אודות כיל

 האנושות של החיוניים צרכיה את שמספקת ייחודיים מינרלים מבוססי מוצרים של גלובלית יצרנית היא כיל

 אביב-בתל בבורסה הנסחרת ציבורית חברה הינה כיל. המורכבים והחומרים, החקלאות, המזון בשוקי בעיקר

 מכירותיה. העולם ברחבי עובדים 13,000-כ כיום מעסיקה החברה(. TASE AND NYSE:ICL) יורק ובניו

  בכתובת החברה של האינטרנט באתר בקרו נוסף למידע. דולר מיליארד 5.4 -בכ הסתכמו 2016 בשנת

WWW.ICL-GROUP.COM. 
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