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כיל השלימה את מכירת עסקי בטיחות האש
ותוספי השמן תמורת מיליארד דולר
יו"ר כיל ,יוחנן לוקר" :מהלך זה תואם את האסטרטגיה של כיל ,המתבססת על מיקוד בעסקי ליבה וצמיחה
בפתרונות מתקדמים בעולם החקלאות .התמורה ממכירת העסקים ,להם סינרגיה נמוכה עם עסקי הליבה של
כיל ,תקטין את היקף החוב של החברה ותאפשר יוזמות צמיחה עתידיות"
תל-אביב ,ישראל 28 ,במרץ – 2017 ,כיל ( ,)NYSE & TASE: ICLמובילה עולמית בתחום מינרלים מיוחדים
ודישון מתקדם הודיעה על השלמת מכירת עסקי בטיחות האש ותוספי השמן לחברת  .SK Capitalסכום
התמורה מהמכירה ,לאחר התאמות ועלויות עסקה ,מסתכם בכ 1-מיליארד דולר .כיל תרשום רווח הון של כ-
 840מיליון דולר ברבעון הראשון של .2018
עסקי בטיחות האש ותוספי השמן שמכרה כיל ל SK Capital -הם מובילים עולמיים בשווקים בהם הם פועלים,
ומציעים טכנולוגיות מתקדמות ומערכי שירות חדשניים .יחד עם זאת ,רמת הסינרגיה של עסקים אלה עם עסקי
הליבה של כיל בתחום המינרלים הייתה נמוכה ,והם מיצו את פוטנציאל התרומה שלהם כחלק מהחברה.
מר יוחנן לוקר ,יו"ר דירקטוריון כיל" :העסקה עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של כיל לממש עסקים בעלי רמת
סינרגיה נמוכה ,להתמקד בשרשראות המינרלים שהם ליבת פעילותה של החברה ולהגדיל את עסקי הפתרונות
המתקדמים בעולם החקלאות .כיל מתכוונת להשתמש בתמורת המכירה להפחתה מידית של החוב ויצירת
מקורות מימון עבור מימוש הזדמנויות צמיחה לאור האסטרטגיה".
מ"מ מנכ"ל כיל ,מר אשר גרינבאום אמר "השלמת המכירה מהווה אבן דרך מהותית במאמציה של כיל לייצב
את החברה ולחזק את מיצובה הפיננסי באופן שמאפשר את התנאים ליישום האסטרטגיה החדשה שלנו.
הוצאתה המהירה לפועל של העסקה ,משקפת את יכולתה של החברה לנקוט צעדים וליישם את האסטרטגיה
במהירות וביעילות .ברצוני להביע את הערכתי הכנה לעובדינו הוותיקים על תרומתם רבת השנים לעסקים אלו
כחלק מכיל ,ומאחל להם הצלחה רבה בהמשך דרכם תחת .SK Capital
בנק אוף אמריקה-מריל לינץ' שימש כיועץ הפיננסי הבלעדי בעסקה ו Latham & Watkins-שימשו כיועצים
משפטיים.
לקבלת מידע נוסף בנוגע לעסקה ,כולל נתונים פיננסיים פרו-פורמה נכון ל 31-בדצמבר  ,2017ניתן לעיין
בעמודים  7-12בדוח השנתי של כיל ( )20-Fשפורסם ב 7-במרץ.2018 ,
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אודות כימיקלים לישראל
כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים המבוססים על מינרלים מיוחדים המספקת את צרכיה החיוניים של האנושות
בשלושה שווקים עיקריים :חקלאות ,מזון וחומרים מהונדסים .כיל נסחרת בבורסה לניירות ערך בניו-יורק וגם
בבורסה לניירות ערך בתל אביב ( )NYSE & TASE: ICLהחברה מעסיקה כ 12,600-עובדים ברחבי העולם,
ומכירותיה בשנת  2017הסתכמו ב 5.4-מיליארד דולר .לקבלת מידע נוסף ,בקר באתר החברה בכתובת:
.www.icl-group.com
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