
72.1.1. 

הגלובלית בתחום המזון: פעילותהאת  בילהרח ממשיכה כיל

 מובילה אירופאית חברה, פרולקטל חברת את רוכשת
  חלב חלבון בתחום

יצרנית גלובלית של דשנים ומוצרים מיוחדים המספקת את הצרכים החיוניים של אוכלוסיית כיל, 

)סימול בבורסות ניו יורק ות"א: העולם הגדלה בעיקר בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים 

ICL ,) הודיעה היום שהיחידה העסקיתICL Food Specialties  ,חתמה על ממגזר כיל מוצרי תכלית

)במשותף  Rovita GmbHהחברה הבת שלה ו( Prolactal GmbH)רכישת פרולקטל להסכם 

Prolactal) . 

, הינה יצרנית ואנגלסברג, גרמניה ;ריה, אוסטבהארטברגפרולקטל שמשרדיה הראשיים ממוקמים 

העסקה צפויה להסגר . והמשקאות נוספים לתעשיית המזון םורכיביחלב של חלבון  מובילה תאירופאי

 .רגולטוריים באוסטריה וגרמניהקבלת אישורים ל, בכפוף .711במהלך הרבעון הראשון של שנת 

מיליון יורו, מייצרת  111 -הסתכמו בכ 7114בשנת פרולקטל, חברה בבעלות פרטית שהכנסותיה 

שיפור ללייצוב ו ,בשרהחלב והתעשיות המשקאות, ב בחרנלשימוש  חלב חלבונישל רחב ומוכרת מגוון 

הידע והטכנולוגיה הייחודיים של כיל בייצור תוספי  .מעובדים משקאות ומזונותשל הערכים התזונתיים 

, יאפשרו חלבחלבון מזון מבוססי פוספט, בנוסף לידע והטכנולוגיה המתקדמים של פרולקטל בייצור 

סל מוצרים ייחודי, אטרקטיבי, מגוון ובריא יותר, שיתמוך ויסייע לגידול וצמיחה של כיל לספק  כילל

תציע מבחר גדול יותר של תוספי מזון בריאים שתורמים הפעילות המשולבת בשוק המזון הגלובאלי. 

הצורכת  של אוכלוסיית העולם אפשר לכיל לספק את הצרכים הגדליםלמרקם וליציבות המזון, והיא ת

 .אות עם רמות גבוהות יותר של חלבוןקן ומשמזו

עובדים, מפעילה שני מתקני ייצור בטכנולוגיה מתקדמת ומובילה  711 -פרולקטל המעסיקה כ

פרולקטל, מר יוהאן טנזר, ימשיך בתפקידו  מנכ"ל .חלבהמאפשרת ביצוע תהליך שלם של הפרדת 

 . ICL Food Specialtiesויצטרף לצוות המנהלים המוביל של 

רכישת פרולקטל תאפשר גם מימוש סינרגיות, יעילות וצמיחה בתחום השיווק והמכירה במספר 

אזורים בעולם בהם יש ביקוש גדל למזון עשיר בחלבון, וכן לתוספי מזון בריאים המשפרים מרקם 

 EV/EBITDAויציבות. הרכישה צפויה לתרום לרווח הנקי של כיל החל מהשנה הראשונה עם מכפיל 

 ..711לשנת  9של  צפוי



 

 
 

 

     

  

 

 

 

"דירקטוריון כיל רואה בשוק המזון את אחד השווקים הצומחים בליבת יו"ר כיל, ניר גלעד, מסר: 

העסקים של החברה ואנו נחושים לגדול בו בצורה משמעותית. אסטרטגיית החברה "הצעד הבא 

, רואה פוטנציאל צמיחה בשוק זה שינבע מגיוון 7112קדימה", שנקבעה על ידי הדירקטוריון באביב 

נות בריאים ומתקדמים עבור שוק המזון והמשקאות המודרני,  חומרי הגלם המהווים בסיס לפתרו

פיתוח מוצרים וטכנולוגיות מתקדמות, וכן מכניסה לשווקים חדשים וצומחים. אנו מאמינים שרכישת מ

פרולקטל משרתת את המרכיבים הללו והיא מעניקה לנו הזדמנות להרחבת הסינרגיות בתוך הקבוצה 

מוסף חשוב. דירקטוריון החברה מברך את ההנהלה על התקדמות והגדלת שיתופי פעולה שיהוו ערך 

  ."רטגיתמרשימה בישום התוכנית האסט

  

 ותהמוביל החלב חלבון אחת מיצרניות שהינה, פרולקטל רכישת": מסר סטפן בורגס ,מנכ"ל כיל

" של כיל, באמצעותה אנו ממשיכים קדימה הבאצעד ה, היא אבן דרך חשובה באסטרטגיית "באירופה

רכישה ה החקלאות והחומרים המורכבים.קי המזון, ובש החברהאת פעילותה של  חזק ולהגדילל

ערך מוסף  בעלי םפתרונות ייחודיי נית גלובאלית שליצרכ של כילמזון האת פעילות לבסס לנו תסייע 

מוצרים מתקדמים ובריאים בשילוב שייהנו ממגוון רחב של  בשרהחלב ו, ההמשקאותלתעשיות 

לענות על הצרכים במטרה אלה אנו נמנף יכולות . טכנולוגי מתקדםאינטגרציה אנכית וידע 

, כולל השווקים הצומחים במהירותקי מזון קוחותינו הקיימים וכדי לחדור לשושל להמתפתחים 

 ."של סין, המזרח הרחוק ואירופה הדינאמיים

 

 צמיחת אתנאיץ מה ממנה פורכפלטהרכישה תשמש מסר: " מארק וולמר, מנכ"ל כיל מוצרי תכלית

לשיפור של פתרונות  לספק מובהק ICL Food Specialties ונהפוך את שלנו זוןפעילות תוספי המ

כיל ופרולקטל  -של שתי החברות  המומחיות הטכנולוגית מרקם ויציבות עבור מגוון רחב של תעשיות.

ויחד נוכל לספק פתרונות חדשים לחלוטין שניתן כיום רק לדמיין,  ,הנה בעלת סינרגיה משמעותית -

מוצרים והפתרונות הייחודיים ההכוללים חלבון פונקציונאלי ברמה גבוהה ומוצרים מבוססי פוספט. 

בתחום תוספי המזון,  מעמדנו המוביל בשוק הגלובאליהרחיב את בסס ולליאפשרו לנו  שאנו מציעים

עם ביצועים  מתקדמים כל זאת תוך מעבר למוצרים -יות צמיחה חדשות הזדמנו צרו בפנינויוהם י

עם הצוות משותפת ורווחיות טובים יותר. לאור זאת, אנו נרגשים מאוד לגבי הרכישה ומצפים לעבודה 

 המוכשר של פרולקטל".

 

מביעה תמיכה ברכישת החברה ע"י כיל  "הנהלת פרולקטל :ן טנזר, מנכ"ל פרולקטל ורוביטהאיוה

שלנו באוסטריה ובגרמניה. כחברת בת  הייצור המהלך לפעילות ולמתקניל בשל הפוטנציאל האדיר ש

שלנו ושל פעילות הפיתוח והחדשנות של  הפיננסי המעמדנזכה לחיזוק  ICL Food Specialtiesשל 

לפרולקטל הזדמנות להגיע לשווקים הגלובלית הרחבה של כיל תספק  הנוכחות והפעילותהחברה. 

 הבינלאומית ויאפשר לנו להמשיך ולצמוח".  נונוכחותשים ברחבי העולם, דבר שיגביר את חד

 



 

 
 

 

     

  

 

 

 

 

 אודות כיל:

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

 והחומרים המורכבים.וקי המזון, החקלאות, ובעיקר בש

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 

אל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה לטיפול במים. פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישר

 .ואספקה גלובלית

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 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

שימוש נרחב ובטוח  מניעת התפשטות של שריפות יער, ומאפשריםליעילה יותר וידידותית לסביבה, אנרגיה 

 במגוון מוצרים וחומרים. 

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

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

 רבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.ברחבי העולם וק

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  %.4(. TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-ת בבורסה בתלכיל הינה חברה ציבורית הנסחר

וייתר המניות מוחזקות בידי  PCS)מניות מוחזקות בידי פוטאש ) 12.9%מוחזקות בידי החברה לישראל, 

 הציבור.

 

ומכירותיה  בישראל, רובם בנגב.  111,. -מהם כ עובדים ברחבי העולם 17,111 -החברה מעסיקה כיום כ

 . מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל 50%-וכ מיליארד דולר 3.2 -הסתכמו בכ 7112נת בש

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

 
 

 :נוספים לפרטים
 1.1-2214444 שונר נטע

 ציבור ויחסי לתקשורת יועצים פליישר
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