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 רכישת אלאנה פוטאש השלימה את כיל 
 

כרייה באתר עתיר אשלג באזור אפאר ון כיל זיכילמקנה רכישת אלאנה 
 באתיופיהש

 
ייצור כיל בוחנת אפשרות להרחיב את יכולות הייצור באתר, ובכלל זאת 

 אשלגן גופרתי ואשלגן כלורי
 

להרחבת מקורות חומרי הגלם הרכישה תואמת את האסטרטגיה של כיל 
 של החברה הגלובאליים

 
מספקת את צרכיה החיוניים של היצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים , כיל

 רכישתהשלימה את כי  ,היום הודיעה, האנושות בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים
קנדית בתחום הכרייה העוסקת בפיתוח כריית אשלג  חברה, פוטאש אלאנהכל מניותיה של 

של חברת אלאנה להצעת בעלי המניות מבוצעת בעקבות קבלת אישור באתיופיה. השלמת הרכישה 
נדי עבור מיליון דולר ק 137הרכישה ואישורו של בית המשפט העליון של אונטריו, קנדה. כיל שילמה 

בהשקעה אלאנה ממניות  16.22% החברה רכשה 2014-בש , לאחרמניות אלאנהמ 83.7%
 מיליון דולר קנדי. 25-מצטברת של כ

 
שבאזור  דאנקילבמכרה  וכן בידע שנצבר בשנים האחרונות אשלגמחזיקה בזיכיון לכריית  אלאנה

 25בשנה, במשך  ן כלוריטון אשלג למיליון עד יניב, אשר לפי הערכות אתיופיה מזרחאפאר בצפון 
 .2013, בהסתמך על בדיקת היתכנות אשר בוצעה על ידי אלאנה והושלמה בפברואר שנים

 
בפרויקט דאנקיל ואת היכולת להאיץ אלאנה תאפשר לכיל שליטה מלאה הבעלות על חברת רכישת 

ויקט, ובכלל זאת את פיתוח הכרייה. כיל תבצע הערכה של הדרישות הטכניות והתפעוליות של הפר
הדרישות בתחומי הלוגיסטיקה, התשתית והייצור, וכן תבחן את הדרכים היעילות ביותר לביצוע כרייה 

כיל בוחנת בנוסף, ולהבטיח את מימון הפרויקט. הפיתוח באתר, על מנת להגדיל את פוטנציאל 
 . לגן כלוריאפשרות להרחיב את יכולות הייצור באתר, ובכלל זאת ייצור אשלגן גופרתי ואש

 
מכירה ביכולת הפרויקט לתרום רבות לפיתוח ארוך טווח של  אתיופיה ממשלת כי מאמינההחברה 

התשתיות, החקלאות והכלכלה במדינה, ובין היתר תרומה לשיעור התמ"ג במדינה, לכניסת מט"ח 
תמיכתה של ולהרחבת בסיס המס, ובייחוד ליצירת מקומות עבודות באופן ישיר ועקיף באזור. למדינה 

, ובכלל זאת תשתיות המים, החשמל התשתיות בפיתוחוהטבע  משאבי באספקתממשלת אתיופיה 
 . באזור אפארמכרה בקנה מידה גדול  פיתוחהינה הכרחית עבור  והכבישים,

 
באמצעות  ,לאשלג שוק לייצר במטרה באתיופיה מאמציה את כיל האיצה האחרונה השנה במשך
, בשיתוף ובדישון באשלג לשימוש המודעות לעידוד תכנית –" Potash for Growth" תוכנית מימון

 הקמתהתוכנית כוללת  פעולה עם משרד החקלאות האתיופי ועם הסוכנות לפיתוח החקלאות במדינה.
 .באתיופיהבאשלג  השימושמאות חלקות להדרכת 

 



 

 
 

לאנה ומודים על להודיע על השלמתה של רכישת א, מסר: "אנו שמחים מנכ"ל כיל, סטפן בורגס
לביצוע הרכישה  ,תמיכתם הרבה של דירקטוריון אלאנה, הדרג הניהולי ובעלי המניות של החברה

 להרחבת כיל של 'הצעד הבא קדימה'בהתאם לאסטרטגיית  הינה אלאנה רכישתבאופן מהיר ויעיל. 
. גבוההבעלי צמיחה  מתפתחיםתוך התמקדות בשווקים שלנו  הגלובאלייםמקורות חומרי הגלם 

רכישתה של אלאנה מקנה לנו זיכיון כרייה משמעותי ביבשת אפריקה, ביחד עם צוות מקומי מקצועי, 
שעמו אנו מתכוונים להמשיך ולפתח את מקורות האשלג באתיופיה. אנו נרגשים לנוכח הפוטנציאל 

 בתחום האשלג באזור אפאר, אשר תאפשר לנו להציע את שירותינו רחבההרב שבהקמת פעילות 
וכן  לשוק הדשנים הצומח באתיופיה ובכל יבשת אפריקה, לבסיס הלקוחות הגדל שלנו בשווקי אסיה

להרחבת פעילותנו בישראל, בספרד ובאנגליה. אנו מכירים בתמיכתה של ממשלת אתיופיה בשלביו 
הראשונים של הפרויקט ומאמינים כי תמיכה זו תוביל לשיתוף הפעולה הנדרש על מנת למצות את 

 ציאל הפיתוח של מקורות הטבע באתיופיה לרווחת המדינה, חקלאיה ותושביה, ולחברת כיל". פוטנ
 

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

 בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

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

י הפצה לטיפול במים. פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על יד
 .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 מגוון ואיכותי יותר לאדם זמינות גבוהה יותר למזוןמאפשרים  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 
 רים. במגוון מוצרים וחומ

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

 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  45%(. TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

וייתר המניות מוחזקות בידי  PCS)מניות מוחזקות בידי פוטאש ) 13.9%מוחזקות בידי החברה לישראל, 
 הציבור.

ומכירותיה  בישראל, רובם בנגב. 5,000 -מהם כ עובדים ברחבי העולם 12,500 -החברה מעסיקה כיום כ
 . מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל 48%-וכ מיליארד דולר 6.1 -הסתכמו בכ 2014בשנת 

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

 
ם, באיזה מועד ו/או באיזה שיעור מידע צופה פני עתיד, לרבות אמירות בדבר הפיתוח והפוטנציאל של נכסי הקבוצה באתיופיה, ואין כל ודאות הא תכולל הודעה זו

פרויקט הכרייה יתממשו תחזיות אלו. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מן הציפיות בשל גורמים שונים, לרבות תוצאות שלב ההיתכנות הכלכלית של 
ומים שונות מן הכמויות הצפויות,  MOP הנדרשים, רזרבות( של הפרויקט, אי אספקת התשתיות והשירותים CAPEXבדאנקיל, סטייה מתחזית הוצאות ההון )

רגיה, לרבות כתוצאה תנודות בשוק, בייחוד באתרי הייצור ושוקי היעד של החברה; שינויים בביקושים ובסביבת המחירים של מוצרי החברה וכן בעלויות ההובלה והאנ
ההון, לרבות תנודות בשערי החליפין של מטבעות, זמינות אשראי, שיעורי ריבית וכדו', וכן  ידי ממשלות, יצרנים או צרכנים; שינויים בשוקי-מפעולות שננקטו על

 (.  SECלרשות ניירות הערך האמריקנית ) F-20גורמים אחרים המפורטים תחת הכותרת "גורמי סיכון" בדוח השנתי האחרון של החברה שהוגש על גבי טופס 

 
 

 לפרטים נוספים:
 תקשורת ויחסי ציבורעמירם פליישר יועצים ל

 03-6241411פקס':  03-6241241טל': 

 7716666-050נייד:  pr.com-yaara@fleisherיערה גרויסמן 
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