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:בסיןכיל ממשיכה לבסס את מעמדה בשוק האשלג 

 ת אשלג בהיקף שללאספק מיםחתמה על הסכ כיל

 בסין עם לקוחותיהמיליון טון  3.4

כיל עם לקוחותיה בסין, פיתחה ש מבטאים את הקשרים ההדוקים סכמיםהה

   בשוק הסיניהמרכזיות אחת מספקיות האשלג כ ומחזקים את מעמדה

מספקת את צרכיה החיוניים של האנושות הייחודיים  מינרלים, יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי כיל
הסכמים עם על  חתמההיום כי  הודיעה, בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים

( במהלך שלוש השנים ות)כולל אופצי מיליון טון 3.4-כל לקוחותיה בסין לאספקת אשלג בהיקף ש
 .ייקבע בהתאם לרמת המחירים המקובלת בשוק האשלג הסינימחיר המכירה . הבאות

 הסכםלפי כיל דשנים עם לקוחותיה בסין. פיתחה ש מבטא את הקשרים ההדוקים אלה חוזיםהיקף 
 הקודם שנתי התלת המסגרת הסכם לעומת האספקה בכמויות 3%-כ של גידול מייצגה ,המסגרת
ספק ת ,(מיליון טון אשלג )כולל אופציות 3.3ולפיו סופקו במלואם  בסין לקוחותיה עם החברה שחתמה
 .2018-מיליון טון ב 1.16-ו 2017-מיליון טון ב 1.14, 2016-מיליון טון אשלג ב 1.1החברה 

אשלג לשוק האסטרטגי באספקת כמובילה עולמית  את מעמדה של כיל יםמחזק אלהחדשים חוזים 
 והצומח של סין.

מיתרונות משמעותיים על פני רוב מתחרותיה בסין, הודות ליכולת להעביר אשלג כיל דשנים נהנית 
 . בים המלחמנמל אילת לסין בעלויות שילוח נמוכות וליכולתה לאחסן אשלג באוויר הפתוח 

לשלוש עם לקוחותינו בסין שחתמנו שנתיים -הרבהחדשים ההסכמים : "כיל דשנים נשיא ,אדרניסים 
היקפם ואורכם של  .ספקת המזון בסיןאבהגדלת  המרכזי נותפקידמחזקים את  השנים הקרובות
משקפים את הקשרים ההדוקים והיציבים שפיתחנו בשוק הסיני, וכן את שנתיים -ההסכמים הרב

לאורך אנו מעריכים את האמון שהלקוחות נותנים בנו את מעמדנו בו. לחזק לשמר ואף הצלחתנו 
 לספק את צרכיהם העתידיים".  לפעול במטרהומשיך מחויבים להו ,השנים

 אודות כיל:

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

 החקלאות, והחומרים המורכבים.בשוקי המזון, 



 

 
 

 

 

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 לטיפול במים. פעילות 

 .וקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה ואספקה גלובליתהייצור והכרייה של כיל הממ

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

מאפשרים  מייצרים . תוספי המזון שאנוומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות ותוספי המזון

למיליוני אנשים ולתעשייה  מים נקייםמספקים ; המוצרים לטיפול במים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותר

מניעת ליעילה יותר וידידותית לסביבה, יצירת אנרגיה אחרים, מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ל וחומרים; ברחבי העולם

 ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח במגוון מוצרים וחומרים.  התפשטות של שריפות יער,

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

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

 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 מוחזקות  46%(. TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-ציבורית הנסחרת בבורסה בתלכיל הינה חברה 

 ויתר המניות מוחזקות בידי הציבור. PCS)מניות מוחזקות בידי פוטאש ) 13.8%בידי החברה לישראל, 

 2014רותיה בשנת ומכי בישראל, רובם בנגב. 5,000-מהם כ עובדים ברחבי העולם 14,000-החברה מעסיקה כיום כ

 . מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל 48%-וכ מיליארד דולר 6.1 -הסתכמו בכ

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

ביטויים כגון "צופים", "מאמינים", "יכולים", "מתכננים", "מעריכים",  היתר,, בין מידע צופה פני עתיד, ובכלל זאתאמירות המכילות הודעה זו כוללת 

להערכת עתודות הפוספט בנמיביה; ההנחה שמיקום המפעל על החוף התייחסות  ,בין היתר ,". אמירות אלה כוללותי"פוטנציאל"מניחים", "צפי", 

אשר תתרום לעלות התחרותית של הפעילות המשותפת ולהיקף ית פנימית נגישות לוגיסט; נגישות לוגיסטית בעלויות תחרותיותהאטלנטי יספק 

 הייצור המתוכננות של פוספט, חומצה זרחתית ירוקה ודשנים. אמירות צופות פני עתיד מתבססות על הערכות וההנחות של ההנהלה ועל מידע זמין

ולחוסר ודאות והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות ואף באופן העומד בפני הנהלת החברה נכון למועד הדיווח. אמירות אלה כפופות לסיכונים 

מהותי מאלו המבוטאות או המשתמעות באמירות צופות פני העתיד, בשל גורמים שונים, לרבות, בין היתר, שינויים בביקושים ובמחירים של 

, שינויים בשוקי ההון, ובכלל זאת תנודות בשיעורי מטבע המוצרים, כמו גם הוצאות שילוח ואנרגיה בכפוף לצעדים של הממשלות, יצרנים או לקוחות

חוץ, זמינות אשראי, שיעורי הריבית במשק, שינויים במבנה התחרות במשק, מחסור בחומרי הגלם העיקריים שבשימוש, פערים בין עתודות סלע 

( ביום SECשהוגש לרשות ניירות הערך בארה"ב ) ( של החברהF-20הפוספט בפועל לבין אומדן העתודות וגורמי הסיכון המופיעים בדוח השנתי )

. אמירות צופות פני עתיד נכונות רק למועד בו נאמרו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן או לתקן אותן או מידע אחר הכלול בדוח זה 2015במרץ,  20

 בעקבות מידע חדש, התפתחויות עתידיות ועוד.

 

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

