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 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית –תרגום נוחות 

 

 2018באוגוסט  1

 לאסטרטגיית החברהשל כיל התאמת המבנה הארגוני 

במבנה הארגוני התאמות , אישר דירקטוריון כיל ביצוע 2018ביולי  31ביום החברה מודיעה בזאת כי 

 של החברה על מנת להתאימו לאסטרטגיה של החברה אשר הושקה מוקדם יותר השנה. 

של החברה בשלוש שרשראות  תפיסתה האסטרטגית של כיל מבוססת על חיזוק עמדתה המובילה

ברום, אשלג ופוספט, וכן על מימוש פוטנציאל  –המינרלים שבליבת פעילותה -הערך מבוססות

 (.Innovative Ag Solutionsהצמיחה המשמעותי בתחום הפתרונות החדשניים לחקלאות )

ים בהתאם לאמור לעיל, פעילויותיה ועסקיה של החברה יחולקו לארבע חטיבות עסקיות: מוצר

 ; אשלג; פתרונות פוספט; פתרונות חדשניים לחקלאות. )ברום( תעשייתיים

 .2018ההתאמות במבנה הארגוני ייכנסו לתוקפן עד סוף חודש אוגוסט 

בתהליך של בחינת ההשלכות החשבונאיות, לרבות על אופן הצגת מגזרי הפעילות של  נמצאתהחברה 

על מנת  .המקובליםהחברה במסגרת הדוחות הכספיים וזאת בהתאם לנדרש בתקני החשבונאות 

בדבר מכירות  , מוערכים,צגת ביניים של נתונים מקדמייםההכינה החברה , ספק מידע שלם ומקיףל

ופה תקלו 2018פי המבנה הארגוני החדש, ביחס לרבעון השני של -קיות עלחטיבות העסשל הורווח 

. , בהתאמה למכירות המאוחדות ולרווח התפעולי המתואם של כיל2017המקבילה ברבעון השני של 

תלויים של החברה, -רואי החשבון המבקרים הבלתי על ידילא נסקרו המוצגים להלן  החטיבות נתוני

 חברה.הבעלי המניות ומוצגים רק לנוחיותם של 

  מכירות חטיבותרווח 

  $  מיליוני

  2018 2רבעון  2017 2רבעון  2018 2רבעון  2017 2רבעון 

 אשלג 346 314 76 61

 פוספט פתרונות 540 507 55 37

 (ברוםמוצרים תעשייתים ) 331 291 94 76

 פתרונות חדשניים לחקלאות 212 190 23 19

)כולל הנהלה וכלליות  ביטולים (58) (48) (60) (65)

 ואחרות(

 סכום ביניים  1,371 1,254 *188 *128

 פעילויות שמומשו - 68 - 25

 סה"כ 1,371 1,322 *188 *153

 החברה של מתואם תפעולי רווח*    
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 שם מורשה חתימה על הדיווח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: לייזה חיימוביץ

 תפקיד: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובלית 
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 קשרי משקיעים -קשר  תאש תקשורת -אשת קשר 
 מיה אבישי

 מנהלת תקשורת גלובלית 
+972-3-6844477 

group.com-Maya.Avishai@icl 

 לימור גרובר
 קשרי משקיעים תמנהל

972-3-6844471 + 

group.com-Limor.Gruber@icl 
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