
 

 

 

 

January 7, 2021 

 

ICL Completes the Acquisition of Fertiláqua   

Further to  the Company's immediate report dated October 26, 2020 (reference number 2020-02-116049), 

regarding the acquisition of Agro Fertilaqua Participações S.A. ("Fertiláqua"), one of Brazil's leading specialty 

plant nutrition companies, the Company hereby reports that following completion of all conditions precedent 

for closing the transaction, it completed the said acquisition, for an amount of about $122 million, which 

includes the assumption of approximately $40 million of Fertiláqua's net debt. 

ICL expects to leverage Fertiláqua's strong market presence and distribution capabilities to increase the sales 

of its organic fertilizers, controlled-released fertilizers and other specialty plant nutrition products to the 

Brazilian market, one of the world's fastest growing agriculture markets. 

  

 

Name of the authorized signatory on the report and name of authorized electronic reporter: Lilach Geva Harel, 

Adv. 

Position: EVP, Global General Counsel  

Signature Date: January 7, 2021 
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 באנגלית הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח  –תרגום נוחות 
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ICL  רכישת פרטילאקווההשלימה את 

 Agroרכישת עם בקשר  ,(2020-02-116049אסמכתא  מספר) 2020 אוקטוברב 26 מיוםהחברה  של ידייהמ לדיווח בהמשך

Fertilaqua Participações S.A. "(מהמובילות שבחברות הברזילאיות פרטילאקווה ,)" החברה הדשנים המיוחדים, בתחום
מיליון  122-כ  לשתמורה עבור מתכבדת להודיע כי העסקה הושלמה לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים להשלמת העסקה, ב

 מיליון דולר.   40 -החוב נטו של פרטילאקווה בסך של כאת  תכוללה  דולר,

 

 

ICL שתוכל למנף את נוכחותה המשמעותית של פרטילאקווה בשוק ואת יכולות ההפצה שלה, לטובת הגדלת מכירות  מעריכה

, שהינו אחד מהשווקים המתפתחים בשוק הברזילאי  ICLהדשנים האורגניים, דשנים בשחרור מבוקר ודשנים מיוחדים אחרים של  
 .  בעולם בתחום החקלאות

 

 

 
 

 "ד עו, לילך גבע הראל : אלקטרונית חתימה רשהמו ושם הדוח על חתימה מורשה שם
   גלובלית יועצת משפטית ,בכיר סמנכ"ל: תפקידה
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 קשרי משקיעים  -קשר  יש נא תקשורת -אשת קשר 
 עדי בג'איו

  שרף תקשורת
+972-52-4454789 

@scherfcom.comAdi 

  ארפת'-פגי ריילי 
 סמנכ"לית קשרי משקיעים גלובאלית

314-983-7665+1- 
group.com-Peggy.ReillyTharp@icl 

 רדודי מוסל
 מנהל קשרי משקיעים

972-3-6844448 + 
group.com-Dudi.Musler@icl 
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