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 + REASONABLE -כיל משפרת את דירוג הממשל התאגידי שלה ל
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להמשיך ולחזק את השקיפות מול בעלי העניין שלה ואת איכות הממשל התאגידי בחברה,  נהמתוך רצומעדכנת כי 

לאחרונה סקר ממשל תאגידי בליווי אנטרופי ייעוץ ממשל תאגידי בע"מ. במסגרת הסקר נסקרו ונבחנו השלימה החברה 

מכלול מרכיבי הממשל התאגידי בחברה, ובעקבותיו יישמה החברה לאחרונה מספר אלמנטים נוספים לשיפור היבטי 

בין היתר, יצירת פתרונות  הממשל התאגידי בה. כך, למשל, הקימה והתניעה החברה פורום שומרי סף, שמטרתו,

משותפים להגדלת סביבת הבקרה של הארגון. בנוסף, החברה אישרה לאחרונה נוהל מעודכן לעבודת הדירקטוריון 

וועדותיו אשר במסגרתו עוגנו היבטים שונים של עבודת הדירקטוריון והוועדות. בעקבות המלצות הסקר, החברה אימצה 

וד ושיפור מבנה ותמהיל הדירקטוריון, המשקף, בין היתר, את שאיפת החברה לאחרונה, בין היתר, גם מתווה למיס

לשיפור הגיוון המגדרי בדירקטוריון ולחתירה לדירקטוריון בעל תמהיל מאוזן מבחינת רקע, ניסיון ניהולי ותחומי מומחיות, 

י וסדור של בחינת וכן לגבי מינוי דירקטורים חיצוניים בחברה. בנוסף, החברה פועלת להטמעת תהליך תקופת

האפקטיביות של עבודת הדירקטוריון וועדותיו. לאור ממצאי הממשל התאגידי החיוביים שעלו בסקר, וכפועל יוצא של 

 .+ Reasonable-יוזמות החברה לשיפור הממשל התאגידי בה, העריכה אנטרופי את רמת הממשל התאגידי בחברה ב

 

 אודות כיל  

ופוספט , אשלג, כיל היא יצרנית גלובלית מובילה של מינרלים וכימיקלים מיוחדים המפעילה שרשרות ערך של ברום

ומשתמשת בידע תעשייתי וטכנולוגי  איכותייםמפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים  החברה. במודל עסקי משולב וייחודי

כיל מתמקדת בחיזוק . עשייתיים מרכזיים ברחבי העולםלפיתוח מוצרים בעלי ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים ות

ולגוון את סל המוצרים  בססהחברה מתכננת ל, בנוסף. מעמדה המוביל בכל שרשרות הערך העומדות בלב פעילותה

וכן , והפתרונות החדשניים שהיא מציעה לחקלאות תוך מינוף יכולותיה הקיימות והידע האגרונומי העומד לרשותה

מוצרים : חטיבות עסקיותארבע ב מתבצעתכיל פעילות . ה הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראלבאמצעות הסביב

ופתרונות ( 5O2P -שרשרת ה)פתרונות פוספט , אשלג(, שרשרת הערך של ברום ועסקים משלימים)תעשייתיים 

סימול בבורסת )בתל אביב  מניות כיל רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך. חדשניים לחקלאות

, ברחבי העולםעובדים  11,000-החברה מעסיקה יותר מ(. TASE :ICL - ובבורסת תל אביב  ,NYSE – ניו יורק

 . מיליארד דולר 5.6-הסתכמו ב 2018והכנסותיה לשנת 

 .www.icl-group.com-בקרו באתר האינטרנט של החברה ב, למידע נוסף
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