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 :בהודוכיל ממשיכה לבסס את מעמדה בשוק האשלג 

טון אשלג אלף  835לאספקת  חוזיםחתמה על 
 , כולל אופציותבהודולקוחותיה ל

 
אלף טון  835 לשכולל לאספקת אשלג בהיקף  בהודולקוחותיה עם  מספר חוזיםכיל דשנים חתמה על 

דומה ובחוזים קודמים, הנקוב מעל המחיר דולר לטון  10-גבוה ב. מחיר המכירה , כולל אופציותאשלג
 .ההודילמחיר שנקבע לאחרונה בעסקאות עם יצרנים אחרים המספקים אשלג לשוק 

 
בחרו אשר  ,בהודוכיל עם לקוחותיה פיתחה ש מבטאים את הקשרים ההדוקיםהחדשים חוזים ה

הדשנים דשנים כספקית מובילה בשוק מעמדה של כיל . לסיום שביתת העובדים בחברהלהמתין 
בשוק האסטרטגי, הגדול והצומח בהודו  חשיבותהצלחת האסטרטגיה של כיל הרואה מעיד על  בהודו 

יתרון זה בא לידי ביטוי  .ההמאפשר לנצל ולמצות את היתרון היחסי של כיל על פני רוב מתחרותי
העברת האשלג ביתרון הלוגיסטי של החברה בנוסף לת לאחסן אשלג באוויר הפתוח בסדום, יכולב

 . מנמל אילת להודו במהירות ובעלויות שילוח נמוכות
 

חקלאים. התכנית, שהושקה  תהדרכל Potash for Lifeפעילה בהודו באמצעות תכנית כיל בנוסף, 
על ידי דישון מאוזן על מנת למקסם את  במדינהנועדה לשפר את פוטנציאל החקלאות , 2013בשנת 

 מזון של ייצור בר קיימא, וכן לתרום לואת היתרונות הכלכליים שבחקלאות התפוקה החקלאית שלהם
לחקלאים ראיות וסיפקה התקדמות רבה רשמה כבר  ,אתרי הדגמהות אבהודו. התכנית, הכוללת מ

כמו גם על הרווחיות הגדולה הנובעת משימוש באשלג  ,דשני אשלגבשימוש המדעיות על יתרונות 
  . גידולים שונים שנבחנו בפועל 20-ביותר מ

 
 מעמדה המוביל החדשים שחתמנו בהודו מבססים את חוזים האמר: "ניסים אדר  מנכ"ל כיל דשנים

צפוי להוביל את וצמיחה מהיר פוטנציאל בעל הינו החברה בשוק אסטרטגי זה. השוק ההודי של 
הרגלי  שינוי לאור העלייה באיכות החיים בהודו, בין היתר הביקוש לאשלג בעולם בשנים הקרובות, 

והצורך לספק מזון בכמות מספקת לאוכלוסייה גדולה שתלך ותגדל גם בעתיד. כל אלה התזונה 
יסייעו ואספקת מגוון רחב של מוצרי דישון על ידי כיל  ,בדשניםמתמשך וגדל שימוש לצורך במובילים 

להגדיל את התוצרת החקלאית מכל חלקה ושדה ויסייעו לספק לאוכלוסיית הודו הגדולה מזון איכותי 
אנו מעריכים מאד את ו אנו גאים ביכולתנו לספק להודו מגוון רחב של מוצרי דישוןבכמות מספקת. 

 להם על כך".  האמון שלקוחותינו נותנים בנו ואנו מודים
 
 

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

 בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.



 

 
 

 

     

  

 

 

השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם, היא יצרנית האשלג 
זרחתית נקייה. כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות 
לטיפול במים. פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל, אירופה, אמריקה וסין, נתמכת על ידי הפצה 

 .ואספקה גלובלית

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

מספקים יפול במים ; המוצרים לטלאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותרמאפשרים  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 
 במגוון מוצרים וחומרים. 

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

 ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים.

ות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה, תמיכה בקהילות שמפעלינו כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימ
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
 . שראלמהן נבעו מיצור המתבצע בי 48%-וכ מיליארד דולר 6.1 -הסתכמו בכ 2014בשנת 

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

 
 
 
 

 לפרטים נוספים:
 עמירם פליישר יועצים לתקשורת ויחסי ציבור

 03-6241411פקס':  03-6241241טל': 

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

 

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