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כמיליארד כיל תמכור שני קווי עסקים בעלי סינרגיה נמוכה תמורת 
 דולר

 
הפתרונות מגזר 'תוספים מתקדמים' של  קו המוצריםעל ידי שמן יימכרו האש ותוספי הבטיחות  עסקי -

 המיוחדים של כיל

מימוש זה יצמצם את רמת המינוף, וייצור דרגות חופש לפיתוח חדשנות וצמיחה יו"ר דירקטוריון כיל: " -
 "במוצרים המיוחדים של כיל ובתחומי החקלאות המדייקת

 
 

יצרנית עולמית מובילה של מינרלים וכימיקלים  ,(TASE & NYSE: ICLכיל ) – 2017בדצמבר  7תל אביב, 

 phosphorus או P2S5שמן )האש ותוספי הבטיחות  עסקיסיכמה על מכירת מיוחדים, הודיעה היום כי 
pentasulfide) ל- SK Capital, בעסקים בתחומי החומרים המיוחדיםמקדת השקעות פרטית המת חברת ,

'תוספים מתקדמים' של  מקו המוצריםחלק מהווים  עסקים אלה. כמיליארד דולר, תמורת פארמהוכימיקלים 
 . ופועלים בצפון אמריקה ובדרומה, באירופה, באוסטרליה ובאסיה מגזר הפתרונות המיוחדים של כיל

המפורטים בהסכם  , בכפוף לקיום מספר תנאים2018השלמת המכירה צפויה במחצית הראשונה של שנת 
 הרשויות המוסמכות. , לרבות קבלת אישורים מהמכירה

הודות ליכולות המו"פ הבולטות של כיל בתחום הכימיקלים המיוחדים וליכולתה לזהות הזדמנויות עסקיות, 
. העסקים בת עסקי החברהיעסקי ליבה וכן קווי עסקים שאינם בללמובילה עולמית במספר  החברההפכה 

והפכו למובילים גלובליים הודות לצמיחה אורגנית ולרכישות משלימות.  2005בשנת כיל ל הצטרפו הנמכרים
קצף מסוג של ו יערפות יספק מוביל של כימיקלים ושירותים למלחמה בשר הנבטיחות האש של כיל הפעילות 

A ו-B יישומי כרייה משמשים לייצור תוספי שמן סיכה, כימיקלים לכיל  מוצרי תוספי השמן של. לכיבוי שריפות
מיליון דולר לרווח  79 -כלמכירות כיל ודולר  מיליון 245 -כ פעילויות אלהתרמו  2016בשנת וכן חומרי הדברה. 

ובעיקר כתוצאה מעונת , 2017לספטמבר  30-. בשנים עשר החודשים שהסתיימו בהתפעולי של החברה
 112 -מיליון דולר להכנסות החברה וכ 294 -כ תרמו פעילויות אלהשריפות יער חזקה מאד בצפון אמריקה, 

 .מיליון דולר לרווח התפעולי

 שירותים מתןמתקדמות וטכנולוגיות  פועלים, בזכותהם שווקים בהם הפכו למובילים גלובליים בלמרות ש
ההחלטה למכור את שני העסקים הללו של כיל. סינרגיה נמוכה עם עסקי הליבה  לפעילויות אלה, חדשניים

אחד עם האסטרטגיה עליה הכריזה כיל בעבר במסגרתה תמכור עסקים בעלי סינרגיה נמוכה, על עולה בקנה 
לצמצם את החוב ולייצר מקורות מימון עבור יוזמות , מנת למקד את פעילות החברה בשרשראות המינרלים

 צמיחה.

 

 ,IDEחברת ב 50%מכירת החזקתה בשיעור  בתהליך השלמתבימים אלה  עוסקתכחלק מאסטרטגיה זו, כיל 
  ., כפי שהודיעה בעברמיםב ה ולטיפוללהתפלחברה 
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מכירה זו מהווה נדבך בתהליך שמטרתו מיקוד עסקי כיל, כיל, מר יוחנן לוקר, הצהיר כי " דירקטוריוןיו"ר 
ומכירת נכסים בעלי סינרגיה נמוכה. מימוש זה יצמצם את רמת המינוף, וייצור דרגות חופש לפיתוח חדשנות 

 ."במוצרים המיוחדים של כיל ובתחומי החקלאות המדייקתצמיחה לו

לייעל מאמצינו מ נוספת, כחלק מכירה זו הנה נקודת ציון חשובהמנכ"ל כיל, הוסיף כי "מ"מ מר אשר גרינבאום, 
לצמוח בתחומי המוצרים . במהלך השנה האחרונה המשכנו את עסקינו ולהבטיח בסיס חזק למבנה ההון שלנו

. הצעדים הללו קיבלו ביטוי בתוצאות הכספיות אשר הוכיחו ניהול קפדני של הקצאת ההון שלנוהמיוחדים תוך 
ימשיכו לצמוח ולשגשג הללו עסקים האנו סמוכים ובטוחים כי כיצד כיל נהנית מהמודל העסקי הייחודי שלה. 

 ואנו מאחלים להנהלה ולעובדים הוותיקים שלנו הצלחה רבה בעתיד". SK Capitalתחת 

 

BofA Merrill Lynch שימש כיועץ הפיננסי הבלעדי לכיל ו-  Latham & Watkins LLP שימשו כיועצים
  המשפטיים של כיל.

## 

 אודות כיל
 

כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינרלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות 
אביב -המורכבים. כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתלבעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים 

עובדים ברחבי העולם. מכירותיה  13,000-החברה מעסיקה כיום כ. (ICL:NYSE AND TASE) ובניו יורק
 מיליארד דולר. למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת 5.4 -הסתכמו בכ 2016בשנת 

www.icl-group.com . 
 


