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 במסגרת אסטרטגיית כיל למימוש פעילות שאינה בליבת העסקים של החברה 

  

 Dalian Huiלחברת  Clearon Corpכיל הודיעה היום כי כיל מוצרים תעשייתיים מכרה את היחידה העסקית .

Yu Xin American Corp חברה בת של ,.Dalian .הסינית, המתמחה בפיתוח כימיקלים מיוחדים   

 

Clearon ת והספא. המכירה הינה יצרנית וספקית מובילה של כימיקלים לטיפול במים עבור תעשיית הבריכו

אינה כוללת את פעילות הביוצידים מבוססי הברום לשימושים תעשייתיים, שכן זהו חלק מפעילות הליבה של 

להמשיך ולשווק  Clearon. בכוונת Clearonכיל, בה היא מתכוונת להמשיך לפעול באופן נפרד מחברת 

 ביוצידים מבוססי ברום בתעשיית הבריכות והספא. 

מתבצעת במסגרת התכנית האסטרטגית של כיל, "הצעד הבא קדימה", למימוש פעילויות  Clearonמכירת 

שאינן בעסקי הליבה של החברה, תוך התמקדות והמשך מיצוב הפעילות העיקרית שלה בשלושת שווקי הליבה: 

   החקלאות, המזון והחומרים המורכבים.

   

, Dalian-לחברה מובילה כ Clearonים למכור את "אנו שמח צ'ארלס ווידאס, מנכ"ל כיל מוצרים תעשייתיים:

בתחום הטיפול במים בבריכות ובספא. אנו  Clearonהמתכוונת להמשיך ולפתח את המובילות העולמית של 

כחברה  Clearonומאמינים כי מהלך זה יתרום למיצובה של  Clearonבעלים אידיאליים עבור  Dalian-רואים ב

שירותים מהשורה הראשונה. אנו מאמינים כי עסקת המכירה מיטיבה הן עם מובילה בשוק, המציעה מוצרים ו

, ומאחלים להם הצלחה רבה Clearon, כמו גם לצוות העובדים והמנהלים המסורים של Dalianכיל והן עם 

       בהמשך הדרך".

 

*** 

 

 אודות כיל:

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

 בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה 

ות לטיפול זרחתית נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונ

במים. פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה ואספקה 

 .גלובלית

המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה; האשלג והפוספט 

י בתעשיות התרופות ותוספי המזון. תוספי המזון שכיל כורה ומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיונ

שאנו מייצרים מאפשרים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותר; המוצרים לטיפול במים מספקים 

מים נקיים למיליוני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם; וחומרים אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ליצירת 

וידידותית לסביבה, למניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח  אנרגיה יעילה יותר

 במגוון מוצרים וחומרים. 

כיל נהנית ממספר יתרונות ייחודיים, כולל פעילויות ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים, כמו 

מאוזן ומגוון לשווקים המתפתחים; נוכחות רחבה גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים; סל מוצרים 

 ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.

כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות שמפעלינו 

ולכלל מחזיקי העניין של פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו, ומחויבות לכלל העובדים, ללקוחות, לספקים 

 החברה.

ממניות כיל  46% .(TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

ויתר המניות מוחזקות בידי  PCSמניות מוחזקות בידי פוטאש )) 13.9%מוחזקות בידי החברה לישראל, 

 הציבור.



בישראל, רובם בנגב. מכירותיה בשנת  5,000-בי העולם מהם כעובדים ברח 14,000-החברה מעסיקה כיום כ

 מיליארד דולר..  5.4 -הסתכמו בכ 2015

  www.icl-group.comלמידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת 

ד, ובכלל זאת, בין היתר, ביטויים כגון "צופים", הודעה זו כוללת אמירות המכילות מידע צופה פני עתי

"מאמינים", "יכולים", "מתכננים", "מעריכים", "מניחים", "צפי", "פוטנציאלי". אמירות צופות פני עתיד מתבססות 

על הערכות וההנחות של ההנהלה ועל מידע זמין העומד בפני הנהלת החברה נכון למועד הדיווח. אמירות אלה 

נים ולחוסר ודאות והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות ואף באופן מהותי מאלו המבוטאות או כפופות לסיכו

( של F-20המשתמעות באמירות צופות פני העתיד, בשל גורמים שונים, וגורמי הסיכון המופיעים בדוח השנתי )

פני עתיד נכונות . אמירות צופות 2015במרץ,  20( ביום SECהחברה שהוגש לרשות ניירות הערך בארה"ב )

רק למועד בו נאמרו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן אותן או מידע אחר הכלול בדוח זה בעקבות מידע 

  חדש, התפתחויות עתידיות ועוד.

 

http://www.icl-group.com/

