
 

 
 

 

     

  

 

 

82.1.4. 
 

ווק מלח ילייצור ושהסכמים נובל חתמו על -כיל ואקצו
 וואקום באיכות גבוהה ואשלג לבן

 

 5.1בהתאם להסכם כיל איבריה תממן ותקים שני מתקנים לייצור  -
 מיליון טון מלח ואקום בשנה.

 
נובל תרכוש ותשווק את מלח -יחידת המוצרים הכימיים של אקצו -

 הוואקום.
 

מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי , כיל
, יצרנית מובילה של נובל-אקצוו ,החקלאות, והחומרים המורכביםוקי המזון, והאנושות בעיקר בש

 מספר חתימת על היום הודיעוכימיקלים מיוחדים וחברה עולמית מובילה בתחום הצבעים והציפויים, 
 .לבן ואשלג וואקום מלח ושיווק לייצור ארוך לטווח הסכמים

 
הספרדית של וחברת הבת  ( AkzoNobel Industrial Chemicalsנובל )-סכם שנחתם ע"י אקצוהה

מיליון טון של מלח וואקום באיכות  ..4 של נובל,-ע"י כיל ושווק ע"י אקצו, יאפשר ייצור איבריהכיל, כיל 
 ע"י כיל. וישווקוייוצרו  אשלג לבןטון אלפי  5. ,בנוסף .גבוהה

 
בתעשיית המזון , , משמש במגוון יישומים בתעשיית הכימיקליםברמת ניקיון גבוהה אקוםומלח ו

 נובל-די אקצוי כיל איבריה ויימכר עלע"י  מלח הוואקום ייוצר .וביישומים לטיפול במים וההזנה
 .השותפות מוצרילרכישת  Offtakeבאמצעות הסכם 

 
ספרד. כל  ,קטלוניהסוריה שבבאתר הכרייה שלה במתקני ייצור בהתאם להסכם כיל תממן ותקים שני 

 .854 -הקמת המתקן הראשון תסתיים ב מלח וואקום. טון 0.5,555ה בעל כושר ייצור של יהימתקן 
מיליון יורו כלולה בהשקעה עליה  .40הקמת המתקנים בהיקף של . 8540 -והמתקן השני יהיה מוכן ב

 .איבריהייצור של כיל לפיתוח והגדלת כושר ה "הפניקס"כיל במסגרת פרויקט  ההודיע
 

 ל בספרדשל כי יכולות הכרייה והייצור משילוב ,מגוונותסינרגיות מיפיקו תועלת בהסכם הצדדים 
 .נובל-של אקצוורשת המכירות והשיווק הידע הטכני מ ,מניסיונהו
  

התעסוקה והייצור היקפי  להרחבתיתרום המערך של כיל איבריה לייצור מלח וואקום ואשלג לבן 
 ., ספרדבמרכז קטלוניה

 



 

 
 

 

     

  

 

 

יצירת : "אנו שמחים על נובל-אקצובתגובה להסכם עם  מסר דשנים כיל"ל מנכ, אדר ניסים
מאמץ . ארוךלטווח איבריה כיל שלנו בערך מוסף לפעילויות אשר תביא ל נובל-עם אקצוהשותפות 
סביבה באזור כמו גם ל ,נובל שתקבל מקור אמין של מלח ברמה גבוהה-אקצוליועיל גם  מסחרי זה

במכרה סוריה, כיל איבריה מרחיבה כעת את כושר ייצור האשלג שלה  לוניה, ספרד.טהמכרה בק
 ".באמצעות יצור המלח המיוחד איכותי נוסףאשלג נובל יאפשר לקבל -ושיתוף הפעולה עם אקצו

 
בשוק ותספק  מסר: "שותפות אסטרטגית זו תחזק את מיצובנו נובל-אקצונשיא  ,נברגסצולקנוט 

טכנולוגיה אשר לפעילות המלח שלנו אחיזה חזקה בדרום אירופה. כחברה מובילה בתחום הקיימות 
שיתוף הפעולה עם כיל הוא אידיאלי עבורנו ויבטיח כי כיל , לב פעילותהלייצור מלח ושיווקו היא ב

  שבספרד". תרוויח באפן מלא מהרחבת פעילותה במכרה סוריה
 

 . ההסכם על החתימה בתמונה
 

 
 

 מימין לשמאל:
סמנכ"ל בכיר לשיווק  יצחק גולדשטיין, יהכיל איבר מנהל יחידה עסקית מלח קרלוס אלמןעומדים: 

 .יבריהיו"ר כיל אירופה ונשיא כיל א אנטוניו מרטינז-חוזה, כיל דשנים ומכירות אירופה
 

סטפן , תעשייתייםכימיקלים  נובל-נשיא אקצו לנברגסצוקנוט מנכ"ל כיל דשנים,  ניסים אדריושבים: 
 .אקצו נובל ,מנהל כללי עסקי מלח נילס ואן דר פלאס ל כיל,מנכ"בורגס 

 
 

 
 קרדיט לצילום: כיל.

 
 השימוש ללא תמורה.



 

 
 

 

     

  

 

 

 
 
 

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

 המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.בעיקר בשוקי 

כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה 
זרחתית נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות 

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

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

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

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

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

 ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.

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

 החברה.
ממניות כיל  %.1(. TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתלכיל הינה 

וייתר המניות מוחזקות בידי  PCS)מניות מוחזקות בידי פוטאש ) 1%..4מוחזקות בידי החברה לישראל, 
 הציבור.

 
ומכירותיה  נגב.בישראל, רובם ב 555,. -מהם כ עובדים ברחבי העולם 55.,48 -החברה מעסיקה כיום כ

 . מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל 48%-וכ מיליארד דולר 1.4 -הסתכמו בכ 8541בשנת 

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