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כיל מודיעה על רכישת  ,GROWERS HOLDINGS, INC.הפועלת בתחום החקלאות
המדייקת בארה"ב
הרכישה תחזק את יכולותיה של כיל ותאיץ את תהליך הפיתוח בתחום החקלאות הדיגיטלית
תל אביב ,ישראל 19 ,בבפרואר – 2020 ,כיל ( NYSEו ,)ICL :TASE-יצרנית גלובלית מובילה של
מינרלים וכימיקלים מיוחדים ,הודיעה היום כי רכשה את  ,)"Growers"( Growers Holdings, Inc.חברה
חדשנית בתחום עיבוד וניתוח נתונים חקלאיים ,במטרה להרחיב את הפתרון הדיגיטלי של כיל ולהאיץ
את קצב פיתוחו.
פלטפורמת האגרונומיה של  Growersמעצימה את יכולת קבלת ההחלטות של חקלאים ,אגרונומים
ואנשי מקצוע אחרים בענף החקלאות ע"י מתן המלצות מבוססות נתונים באופן מהיר וקל ליישום.
הפלטפורמה מעבדת ומנתחת נתונים רלוונטיים הנאספים ידנית או באמצעות מכונות חקלאיות בצורה
מהירה ,גמישה וממוקדת לכדי תכניות המאפשרות קבלת החלטות זריעה ,המלצות דישון ורכישת
תשומות בצורה מהירה ואיכותית .תכניות אלה נשלחות למכונות החקלאיות השונות הפועלות בשדה
ומאפשרות את יישומן המידי , Growers .שבסיסה בראלי ,צפון קרולינה ,מעסיקה צוות של data
 , scientistsמהנדסים ,מפתחים ואגרונומים ,המשרתים בסיס לקוחות צומח במהירות ברחבי ארה"ב.
רביב צולר ,נשיא ומנכ"ל כיל" :רכישת  Growersמרחיבה ומחזקת את יכולותינו בתחום השירותים
הדיגיטליים לחקלאות הכוללים פיתוח פתרונות חדשניים שיאפשרו שיפור בתפוקה החקלאית ויישום
פרקטיקות חקלאיות ברות-קיימא ויעילות יותר .שילוב הפלטפורמה הייחודית של  Growersעם הידע
האגרונומי הנרחב של כיל ,יאיץ את תהליך הפיתוח והחדירה לשוק ,במטרה ליצור שירות דיגיטלי שאין
שני לו ,אשר יספק לבעלי מקצוע בתחום החקלאות גישה ייחודית למידע שעד כה לא היה זמין לשימוש,
באופן פשוט ,מהיר ומעשי".
סטיבן ולנסין ,מייסד ומנכ"ל " :Growersלתעשיית החקלאות השפעה על כל אדם בכדור הארץ .אנו
מאמינים כי קיימת הזדמנות משמעותית להוביל לעתיד בר-קיימא ורווחי יותר ע"י ניצול טוב יותר של
נתונים חקלאיים .אנו נרגשים להתאחד עם כיל במשימה זו לאור הגישה המשותפת שחולקות החברות
ליצירת ערך ללקוחות .עבור לקוחותינו ,לא צפוי שינוי בהתנהלות השוטפת ,אם כי אנו מצפים שהידע
הייחודי ,הגישה לאקוסיסטם הטכנולוגי בישראל ויכולותיה הנרחבות של כיל יאפשרו לנו לספק ערך
הולך וגדל ללקוחותינו לאורך זמן".
מר ולנסין ימשיך בתפקידו כמנכ"ל  Growersוהחברה תמשיך לתת שירות ללקוחותיה ובמקביל תמנף
את מקורותיה של כיל על מנת להמשיך ולפתח פתרונות טכנולוגיים שייצרו ערך לחקלאים וליועציהם
ברחבי העולם.
בנוסף הודיעה כיל כי יורם סדן מונה לעמוד בראש עסקי הפתרונות הדיגיטליים של החברה החל ממרץ
 .2020למר סדן ניסיון ניהולי גלובאלי משמעותי בענפי הטכנולוגיה והחקלאות המדייקת ולאחרונה מילא
תפקידים מובילים בנטפים ובסימנס .מר סדן ידווח לרביב צולר ,נשיא ומנכ"ל כיל ויהווה חלק מצוות
הניהול הבכיר של החברה.
מר ולנסין ומר סדן ידונו במגמות ארוכות טווח בשוק החקלאות ובאתגרים בפריון החקלאי באירוע
המשקיעים הקרוב של כיל ,בו תוצג הפלטפורמה של  Growersוהתאמתה לאסטרטגית הדיגיטל של
כיל.

אודות כיל
כיל היא יצרנית גלובלית מובילה של מינרלים וכימיקלים מיוחדים המפעילה שרשרות ערך של ברום,
אשלג ופוספט במודל עסקי משולב וייחודי .החברה מפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים איכותיים
ומשתמשת בידע תעשייתי וטכנולוגי לפיתוח מוצרים בעלי ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים
ותעשייתיים מרכזיים ברחבי העולם .כיל מתמקדת בחיזוק מעמדה המוביל בכל שרשרות הערך
העומדות בליבת פעילותה .בנוסף ,החברה מתכננת לבסס ולגוון את סל המוצרים והפתרונות החדשניים
שהיא מציעה לחקלאות תוך מינוף יכולותיה הקיימות והידע האגרונומי העומד לרשותה ,וכן באמצעות
הסביבה הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראל .פעילות כיל מתבצעת בארבע חטיבות עסקיות:
מוצרים תעשייתיים (שרשרת הערך של ברום ועסקים משלימים) ,אשלג ,פתרונות פוספט (שרשרת ה-
 )P2O5ופתרונות חדשניים לחקלאות  .מניות כיל רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות
ערך בתל אביב (סימול בבורסת ניו יורק –  ,NYSEובבורסת תל אביב  .)ICL :TASE -החברה מעסיקה
יותר מ 11,000-עובדים ברחבי העולם ,והכנסותיה לשנת  2019הסתכמו בכ 5.3-מיליארד דולר.
למידע נוסף ,בקרו באתר האינטרנט של החברה ב – .www.icl-group.com
למידע נוסף על  ,Growersבקרו באתר האינטרנט של החברה ב – www.growers.ag

