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 2.4%בריבית של  שנה 15ל השלימה הנפקת אגרות חוב כיל 

 שנים 11 כ של מח"מ, בעלות מיליון דולר( 110מיליון שקלים )כ  380, בהיקף של אגרות החוב

של גלובלית מובילה  יצרנית, (TASE :ICL-ו NYSEכיל ) – 2019, דצמברב 30תל אביב, ישראל, 

 380אגרות חוב מסדרה ז' בהיקף של  השלימה הנפקתכי  הודיעה היוםמיוחדים,  וכימיקליםמינרלים 

מעלות והן הוצעו למשקיעים ישראלים בלבד. היקף  S&Pע"י  ilAA. אגרות החוב דורגו מיליון שקלים

מהכמות שהונפקה  3מיליארד שקלים, רישום יתר של יותר מפי  1.3ההצעות שהתקבלו עמד על יותר מ 

 למסחר בבורסה בתל אביב.אגרות החוב יירשמו  י החברה.בפועל ע"

, ב כאשר התשלום האחרוןאגרות החוב ייפרעו בשלושה עשר תשלומים שנתיים רצופים אך לא שווים, 

לשנה שתשולם  2.4%מהקרן. אגרות החוב נושאות ריבית של  64%יעמוד על , 2034בדצמבר  30

ם כמו גם התחייבויות סטנדרטייוהתניות פעמיים בשנה. אגרות החוב אינן מובטחות וכוללות תנאים 

חזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה יתמורת ההנפקה תשמש בעיקר למ מסוימות נוספות של החברה.

 השוטפת של החברה.

מהווים  ורישום היתר המשמעותי פקה המוצלחתסמנכ"ל הכספים של כיל, מר קובי אלטמן, מסר: "ההנ

, באסטרטגיה של החברה ובאיתנותה בעתידה של כיל משקיעים מוסדיים בישראלהצבעת אמון של 

הפיננסית. תמורת ההנפקה, יחד עם אמצעים חשובים אחרים שנקטנו במהלך השנה, כגון אופטימיזציה 

של של ההון החוזר ובקרה על העלויות, יספקו לכיל את הגמישות הפיננסית למימוש האסטרטגיה 

 ." החברה

 

 אודות כיל

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

 איכותייםמפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים  החברהאשלג ופוספט במודל עסקי משולב וייחודי. 

ומשתמשת בידע תעשייתי וטכנולוגי לפיתוח מוצרים בעלי ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים 

שייתיים מרכזיים ברחבי העולם. כיל מתמקדת בחיזוק מעמדה המוביל בכל שרשרות הערך ותע

ולגוון את סל המוצרים והפתרונות החדשניים  בסספעילותה. בנוסף, החברה מתכננת ל יבתהעומדות בל

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

ארבע חטיבות עסקיות: ב מתבצעתכיל פעילות בה הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראל. הסבי

 -מוצרים תעשייתיים )שרשרת הערך של ברום ועסקים משלימים(, אשלג, פתרונות פוספט )שרשרת ה

5O2P מניות כיל רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות חדשניים לחקלאות( ופתרונות .

(. החברה מעסיקה TASE :ICL - ובבורסת תל אביב  ,NYSE – ערך בתל אביב )סימול בבורסת ניו יורק

 מיליארד דולר.  5.6-הסתכמו ב 2018, והכנסותיה לשנת ברחבי העולםעובדים  11,000-יותר מ

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