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 הודוב אשלג לאספקת שנתי חמש מסגרת הסכם על חתמה כיל

 

 , 2019-2020 בשנים אשלג טון אלף 600 של שנתית כמות IPL-ל לספק צפויה כיל
 2021-2023 בשנים אשלג טון אלף 650 -ו

 

 וכימיקלים מינרלים של מובילה עולמית יצרנית (NYSE & TASE: ICL), כיל – 2018 בדצמבר 27, אביב תל

Indian Potash Limited (IPL ,) ל אשלג לאספקת שנתי חמש הסכם על לראשונה חתמה כי היום הודיעה מיוחדים

-2019 בשנים לשנה אשלג טון אלף IPL 600 -ל לספק צפויה כיל, ההסכם פי על. בהודו ההגדול האשלג יבואנית

 שיסופקו לכמויות המחירים .אופציות כולל, 2021-2023 השנים בין בשנה טון לףא 650 -ל יגדלו אשר, 2020

 . ההודי בשוק הרלוונטי האספקה במועד מקובלים שיהיו האשלג למחירי בהתאם ייקבעו המסגרת הסכמי פי-על

 
 כיל ל"מנכ, P.S. Gahlaut ר"ד IPL ל"מנכ ,מלכא רון' דר בהודו ישראל שגריר במעמד דלהי-בניו נחתם ההסכם

 .IPL - ומ מכיל נוספים בכירים ומנהלים צולר רביב
 

 לאספקת שנתי רב הסכם על חותמים שאנו הראשונה הפעם זוהי" :ציין האשלג חטיבת נשיא, גולדשטיין נעם
 לקרבה הודות ,היתר בין, בהודו ביותר התחרותי הספק היא כיל. עבורנו אסטרטגי שוק הווהמ אשר, הודוב אשלג

 בהשוואה קצרים אספקה וזמני נמוכות הובלה בעלויות ביטוי לידי שבא מעותימש לוגיסטי יתרון המהווה הגאוגרפית
 בשוק החברה מיצוב את מחזקו הודוב הגדול האשלג יבואן עם יחסינו את מעגן IPL עם שנחתם ההסכם. למתחרים

 ".זה
 

 
 כיל אודות

 אשלג, ברום של ערך שרשרות מפעילה אשר מיוחדים וכימיקלים מינרלים של מובילה עולמית יצרנית היא כיל
 ומשתמשת תחרותי מיצוב בעלי מינרלים מנכסי גלם חומרי מפיקה כיל. ייחודי משולב עסקי מודל תחת ופוספט

 רחבי בכל מרכזיים ותעשייתיים חקלאיים בשווקים ללקוחות מוסף ערך יצירת לשם תעשייתי ובידע בטכנולוגיה
 לחזק החברה בכוונת, בנוסף. פעילותה שבליבת הערך שרשרות בכל המוביל מעמדה בחיזוק מתמקדת כיל. העולם
 כמו, לרשותה העומד האגרונומי והידע יכולותיה מינוף באמצעות, לחקלאות החדשניים הפתרונות היצע את ולגוון

 וצריםמ: עסקיות חטיבות בארבע מתנהלת כיל פעילות .בישראל הקיימת המתקדמת הטכנולוגית הסביבה גם
 ופתרונות (5O2P  הערך שרשרת) פוספט פתרונות, אשלג(, משלימים ועסקים ברום ערך שרשרת) תעשייתיים

 .לחקלאות חדשניים
 

  אביב בתל ערך לניירות ובבורסה יורק בניו ערך לניירות בבורסה דואלי למסחר רשומות כיל מניות
.(NYSE &TASE: ICL) לסך הסתכמו 2017 בשנת ומכירותיה העולם ברחבי עובדים 11,000 -כ מעסיקה חברהה 

 .www.icl-group.com בכתובת החברה של האינטרנט באתר בקרו, נוסף למידע. דולר מיליארד 5.4
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