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כיל מגישה הצעה לרכישת מניות אלאנה פוטאש 
 .קנדי דולר מיליון 137 -ב

מאלאנה שאינם  48%רכישת ל דולר קנדי למניה 5.0 תמורתהינה  ההצעה
 .ליובמניות כ מזומןבבבעלות כיל, והיא תשולם ע"י כיל 

רכישת אלאנה תאפשר לכיל להאיץ את פיתוח זיכיון מכרה האשלג של אלאנה 
 באתיופיה.

הצעת הרכש של כיל קיבלה את תמיכת דירקטוריון אלאנה.

יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של , כיל
 הסכם על חתמהכי  ,היום הודיעה, החקלאות, והחומרים המורכביםהאנושות בעיקר בשוקי המזון, 

 שמניותיהנכסי אשלג,  חופיתו הברכיש המתמקדת חברה, פוטאש אלאנהכל מניותיה של  לרכישת
בשנת  נרכשו על ידהאשר  אלאנהממניות  31.11% -מחזיקה כיל ב כיום. בטורונטו בבורסה נסחרות

דולר  ..1מחיר של  לפי נההי ההצעה. הנותרות אלאנהמניות  כלאת  לרכושציעה מ וכעת היא, 2132
 הרכישהכיל.  ומניות מזומןתמורת  כיל"י עתשולם  והיא קנדי דולר מיליון 317-כ אוקנדי למניה, 

 . הרכישה כפופהותתבצע בדרך של הסדר תחת החוק הקנדי אלאנהקיבלה את תמיכת דירקטוריון 
בית המשפט אישור  כמו גם אישור בעלי המניות של אלאנה ,יתרה הכוללים בין, לתנאים מסוימים

 .אחרים ואישורים רגולטוריים

 לאלאנהבין כיל  אסטרטגי שותפות מהסכם הייתה חלק 2132על ידי כיל בשנת  אלאנהמניות  רכישת
לסחור, לרכוש ולשווק מיליון טון  הזכות את כיל קיבלה במסגרתו( offtake) בלעדי מכירההסכם  שכלל
 לאלאנהסיוע טכני  ואספקת, אתיופיה מזרחשבאזור אפאר בצפון  דאנקילבמכרה  שנכרו אשלג

 בפיתוח ותפעול המכרה. 

.  Allana Potash Afar Plcבת חברה באמצעות, באתיופיה אשלגמחזיקה בזיכיון לכריית  אלאנה
טון אשלג בשנה, במשך  למיליון עד יניב פרויקט דאנקילמעריכה כי  אלאנהבהתאם לבדיקת היתכנות, 

 שנים.  .2

מקורות חומרי  להרחבת כיל שלבהתאם לאסטרטגיית "הצעד הבא קדימה"  הינה אלאנה רכישת
שייתמכו בצמיחתה  מתפתחיםשלה תוך הפחתת עלויות ייצור והתמקדות בשווקים  הגלובאלייםהגלם 



 

 
 

 

     

  

 

 

 2132ואנגליה ובשנת של החברה בעשור הקרוב. כיום כיל מפיקה אשלג ממכרות בישראל, ספרד 
 מכרה למעלה מחמישה מיליון טון אשלג ללקוחות ברחבי העולם.

 
תכנון  עבודות להאיץ, נקילדאלשלוט בפיתוח פרויקט  לכילתאפשר  אלאנהעל חברת  הבעלות רכישת
רכישת אלאנה תרחיב את . בו הכרוכים סיכונים ולהפחית הפרויקט של מימון להבטיח, ימקדמ הנדסי

 תגדיל את פוטנציאל הפיתוח המוצלח שלו. ,ובכך של כיל לפרויקטמחויבותה 
 

 במטרה המדינה של האשלג מקורות בפיתוח מלאה בצורה תומכת אתיופיה ממשלת כי מאמינה כיל
 דישוןב שימושהחקלאית ולשפר את ה התפוקה את למקסם, במדינה החקלאות פוטנציאל את לפתח
 בתמיכה שלה האינטרסהצביעה על  הממשלה וכי, באתיופיה הקטנים החקלאים בקרב בעיקר מאוזן

מכרה בקנה מידה גדול  לפיתוחהטבע הנדרשים  משאבי באספקתהתשתיות ו בפיתוח כיל במאמצי
 . בדאלול

 
 לייצר במטרה באתיופיה השיווק ופיתוח אשלג לייצור מאמציה את האיצה כיל האחרונה השנה במשך

 לשימוש המודעות לעידוד תכנית –" Potash for Growth" תוכנית מימוןבאמצעות  לאשלג שוק
 תמיכה, באתיופיהבאשלג  השימושמאות חלקות להדרכת  הקמת. התוכנית כוללת ובדישון באשלג
 בוגרי של רבמחק ותמיכה, הדשנים הרכב להתאמת בקרקע המינרלים למיפוי ארצי כלל במאמץ

 ולסייע בפיתוח שונים בגידוליםמאוזן  דישון בנושא להגדיל את הידע במטרה באתיופיה אוניברסיטאות
 בתזונת הצמח. מומחים

 
 

 אודות כיל:
כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות 

 בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא 
זרחתית נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות 
לטיפול במים. פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה 

 .ליתואספקה גלוב

המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה; האשלג והפוספט 
. תוספי המזון שכיל כורה ומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות ותוספי המזון

מספקים ; המוצרים לטיפול במים רלאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותמאפשרים  שאנו מייצרים
יצירת אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ל וחומרים; למיליוני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם מים נקיים

מניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח ליעילה יותר וידידותית לסביבה, אנרגיה 
 במגוון מוצרים וחומרים. 

ספר יתרונות ייחודיים, כולל פעילויות ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים, כמו ממ כיל נהנית
גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; סל מוצרים מאוזן ומגוון לשווקים המתפתחים; נוכחות רחבה 

 ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.

סטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות שמפעלינו כיל פועלת במסגרת א
פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו, ומחויבות לכלל העובדים, ללקוחות, לספקים ולכלל מחזיקי העניין של 

 החברה.



 

 
 

 

     

  

 

 

ממניות כיל  %.2(. TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל
וייתר המניות מוחזקות בידי  PCS)מניות מוחזקות בידי פוטאש ) 31.1%מוחזקות בידי החברה לישראל, 

 הציבור.
 

ומכירותיה  בישראל, רובם בנגב. 111,. -מהם כ עובדים ברחבי העולם 11.,32 -החברה מעסיקה כיום כ
 . ור המתבצע בישראלמהן נבעו מיצ 48%-וכ מיליארד דולר 1.3 -הסתכמו בכ 2132בשנת 

 group.com-www.iclלמידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת 
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