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  IDEב (50%כיל השלימה את מכירת אחזקתה )
 מיליון דולר  167-כ טכנולוגיות תמורת

בחדשנות, צמיחה  לנו להתמקדיו"ר כיל: "הפעולות שננקטו בחודשים האחרונים יאפשרו 
  ויצירת יתרון תחרותי בעסקי הדשנים והפתרונות המיוחדים של כיל".

 

יצרנית עולמית מובילה של , (NYSE & TASE: ICL) כיל – 2017דצמבר ב 10תל אביב, 

חברה  ,טכנולוגיות  IDEמ 50%השלימה את מכירת כי הודיעה היום  ,מינרלים וכימיקלים מיוחדים

, לאחר סכום התמורה נטו שהתקבל על ידי החברה ביום ההשלמה. להתפלה ולטיפול במים

מיליון דולר  40-כ החברה מעריכה כי תרשום רווח הון שלמיליון דולר.  167-כהתאמות, עומד על 

השותפים בה הרוכש הנו שותפות מוגבלת . 2017בדוחות הכספיים של הרבעון הרביעי של 

קרן ההשתלמות של עובדי ים מקבוצת כלל חברה לביטוח בע"מ, גופים מוסדיהמוגבלים הנם 

השותף הכללי הנו חברה וואיילון חברה לביטוח בע"מ ההוראה של הסתדרות המורים בישראל 

 . IDE אבשלום פלבר, מנכ"ל בשליטת

 מתמחה בפיתוח, תכנון, בנייה ותפעול של מפעלי  IDE,כמובילה עולמית בתחום הטיפול במים

 הנה חלקמים תעשייתיים. חברה זו אינה חלק מעסקי הליבה של כיל ומכירתה טיפול בהתפלה ו

, כיל לממש עסקים בעלי סינרגיה נמוכה לשרשרות המינרלים של החברה להאסטרטגיה שמ

    תוך ניהול קפדני של הקצאת ההון.להשקיע בצמיחת המוצרים המיוחדים ו

התפתחויות  מגיעה בהמשך למספר  IDEהשלמת מכירת" :מ"מ מנכ"ל כיל, אשר גרינבאום

חתימת ההסכם עם אנרג'יאן לאספקת גז טבעי במחיר  ביניהן ימים האחרוניםחשובות מה

ממחישים את מיליארד דולר. כל אלה כאטרקטיבי ומימוש נכסים בעלי סינרגיה נמוכה תמורת 

 ו התפעוליים והפיננסיים.מחויבותנו להוציא לפועל את האסטרטגיה שלנו ולחזק את ביצועינ

, פעולות אלה יאפשרו לנו לקדם חדשנות וצמיחה בתחום המוצרים המיוחדים והחקלאות המדייקת

 המינוף הפיננסי".  להפחית אתהתחרותיות בתחום הקומודיטי ו לשפר את

יוחנן לוקר, יו"ר כיל סיכם: "כיל מממשת בהצלחה את מדיניות הדירקטוריון למכירת נכסים שאינם 

בעסקי הליבה של החברה. מהלכים אלה מאפשרים לנו להתמקד בחדשנות, צמיחה ויצירת יתרון 

 תחרותי בעסקי הדשנים והפתרונות המיוחדים של כיל".  
 

 אודות כיל

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

 הנסחרת ציבורית חברה הינה כיל. המורכבים והחומרים, החקלאות, המזון בשוקי בעיקר האנושות
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 13,000-כ כיום מעסיקה החברה(. TASE AND NYSE:ICL) יורק ובניו אביב-בתל בבורסה

 בקרו נוסף למידע. דולר מיליארד 5.4 -בכ הסתכמו 2016 בשנת מכירותיה. העולם ברחבי עובדים

 .WWW.ICL-GROUP.COM  בכתובת החברה של האינטרנט באתר


