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 החברה בסינרגיה נמוכה לפעילויות עסקיםמכירת 

 

(, החברה מדווחת בזאת כי 2017-02-100347)מס' אסמכתא  2017באוקטובר  19להודעת החברה מיום  בהמשך
 בטיחותהעסקיות הפועלות בתחומי  היחידותבת של החברה בהסכם למכירת -היום התקשרו מספר חברות

השקעות פרטית  חברת, SK Capital-ל"( העסק)" (סולפיד פנטה זרחן – 5S2P) שמנים ותוספי( Fire Safety) אש
 חלק מהווההנמכר  העסק. טיקהופרמצב כימיקליםהחומרים מיוחדים,  בענפימתמחה בהשקעה בחברות ה

בצפון ודרום אמריקה,  כיום הפועלמקו מוצר התוספים המתקדמים של חטיבת כיל פתרונות מיוחדים, 
 אירופה, אוסטרליה ואסיה. 

קצף מסוג של ו שריפות יערב לוחמהלספק מוביל של כימיקלים ושירותים מהווה אש של כיל הבטיחות  יחידת
A ו-B תוספי השמנים של כיל משמש בייצור תוספי סיכה לשמנים, כימיקלים קו העסקים של . לכיבוי שריפות

 .חומרי הדברהו לתעשיית הכרייה

 הנמכר עסקתרם ה 2016בשנת דולר ארה"ב.  מיליארד 1-כ הינההתמורה הצפויה להתקבל במסגרת העסקה 
החודשים שהסתיימו  12-לרווח התפעולי. במיליון דולר  79-וכדולר ארה"ב למכירות כיל  מיליון 245-כשל כיל 

 מיליון דולר 112-וכדולר ארה"ב למכירות כיל  מיליון 294-כשל כיל  תרם העסק הנמכר 2017 ספטמברב 30-ב
 לרווח התפעולי. 

, בכפוף להתקיימותם של 2018במהלך המחצית הראשונה של שנת ( צפויה closingהשלמת עסקת המכירה )
 מוסמכות.הרשויות ההנקובים בהסכם המכירה, לרבות קבלת אישורי מקובלים מספר תנאים מתלים 

כפי  ,התכנית האסטרטגית של החברהעולה בקנה אחד עם  ,כאמור ,העסקהחלטתה של כיל על מכירת 
בשרשרת התמקדות ללפעילות החברה,  ויות עסקיות בעלות סינרגיה נמוכהפעיל ירתלמכפורסמה בעבר, ש

 . אשר ישמשו ליוזמות צמיחה תזרימי מזומניםר ויחס החוב ולייצ תתלהפח, המינרלים

וח יובדאמורים לעיל בהתאם לתנאים הו/או כי תושלם אין ודאות כי העסקה תושלם ו/או כי העסקה תושלם 
. ככל שהעסקה תושלם תדווח החברה על כך בהתאם, לרבות אודות ההשפעות התוצאתיות של העסקה על זה

 הדוחות הכספיים. 
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 תפקידה: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובלית ומזכירת החברה
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 קשרי משקיעים -איש קשר  תקשורת –אשת קשר 
 מיה אבישי

 מנהלת תקשורת גלובלית 
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 לימור גרובר
 מנהלת קשרי משקיעים

972-3-6844448+ 
group.com-Limor.Gruber@icl 
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