22212.14

כיל משלימה רכישת  011%בחברת FOSBRASIL
 רכישת מניות  FOSBARSILשהייתה בבעלות משותפת של כיל Vale ,ו- ,Prayonתחזק את מעמדה הגלובלי של כיל מוצרי תכלית בתחום חומצות
מבוססות פוספט ,ותבסס את פעילותה של כיל בדרום אמריקה ובברזיל.
 לקוחות כיל ייהנו מסל מוצרים רחב יותר של חומצות זרחתיות ופוספטים,ייצור מוגבר ותמיכת לקוחות.
 הרכישה הינה בהתאם לאסטרטגיה של כיל " -הצעד הבא קדימה" :צמיחהבעסקי הליבה והתרחבות בשווקים הגדולים והצומחים בעולם.
כיל  ,יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של
האנושות בעיקר בשוקי המזון ,החקלאות ,והחומרים המורכבים ,הודיעה היום על השלמת רכישת
אחזקותיה של  VALEעליה הודיעה בעבר ,ב ,Fosbrasil -חברה הממוקמת בברזיל המייצרת
מוצרי-המשך מבוססי פוספט ,לרבות חומצה זרחתית לשוקי המזון ,לדשנים ודשנים על בסיס פוספט2
כיל ו Vale -היו שותפות בעבר ב  2Fosbrasilרכישת מניות המיעוט של  Prayonב Foabrasil -ע"י
כיל ,הופכת את כיל למחזיקת  111%מ2Fosbarsil -
בחודש דצמבר  2112כיל סיכמה על רכישת מניות של  Valeב Fosbrasil -שהיתה תלויה באישורים
רגולטורים ,שהתקבלו לאחרונה2
כיל היא יצרנית ומשווקת עולמית חשובה של חומצה זרחתית ופוספטים ,עם מפעלי ייצור בברזיל,
ארצות הברית ,מקסיקו ,גרמניה ,ישראל וסין 2רכישת  Fosbrasilמהווה צעד נוסף ביישום
האסטרטגיה של כיל " -הצעד הבא קדימה" ,הרואה בחיזוק פעילותה של כיל בעסקי הליבה בשווקי
המזון ,החקלאות והחומרים המורכבים; וכן בצמיחה ובגידול פעילותה בשווקים המתפתחים ,כולל
ברזיל ,סין ,הודו ואפריקה ,יעדים ומטרות אסטרטגיות ראשונות במעלה2
רכישת הבעלות המלאה על  Fosbarsilעל ידי כיל תעניק ללקוחות כיל את האפשרות ליהנות מסל
מוצרים אמין ורחב יותר של חומצות זרחתיות ופוספטים ,ייצור מוגבר ותמיכת לקוחות2
מארק וולמר ,מנכ"ל כיל מוצרי תכלית מסר" :אנו שבעי רצון מהשלמת רכישת  111%מחברת
 Fosbrasilשסל מוצריה יחזק ויבסס את כיל כחברה מובילה בייצור ושיווק מוצרי המשך מבוססי
פוספט עבור השווקים הגלובליים של החומרים המורכבים ותוספי המזון 2זהו צעד חשוב באסטרטגיית
ההתרחבות הגלובלית של כיל מוצרי תכלית ,שמאפשרת לנו להפוך בעלי יכולת תחרותית גבוהה יותר
באמצעות שליטה מלאה על גורמי ייצור ושיווק ,וכן יצירת סינרגיות גלובליות עם פעילות משלימה
ותומכת של כיל כחברה גלובאלית הפעילה לאורך כל שרשרת הערך :מכריית פוספט ועד ייצור מוצרי
המשך מתוחכמים ושיווקם ברחבי העולם 2השליטה המלאה בחברה תאפשר לנו גם להתאים את סל
המוצרים שלנו תוך אופטימיזציה תפעולית וצמצום עלויות 2אנו מקבלים בברכה את צוות Fosbrasil
למשפחת כיל מוצרי תכלית".

אודות כיל:
כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות
בעיקר בשווקי המזון ,החקלאות ,והחומרים המורכבים2
כיל מייצרת כשליש מהברום בעולם ,היא יצרנית האשלג השישית בגודלה והיא הספקית המובילה של חומצה
זרחתית נקייה 2כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים ,מעכבי בעירה ופתרונות
לטיפול במים 2פעילות הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל ,אירופה ,אמריקה וסין ,נתמכת על ידי הפצה
ואספקה גלובלית2
המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה; האשלג והפוספט
שכיל כורה ומייצרת משמש כמרכיב בדשנים וכמרכיב חיוני בתעשיות התרופות ותוספי המזון 2תוספי המזון
שאנו מייצרים מאפשרים לאדם זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותר; המוצרים לטיפול במים מספקים
מים נקיים למיליוני אנשים ולתעשייה ברחבי העולם; וחומרים אחרים ,מבוססי ברום ופוספטים מסייעים ליצירת
אנרגיה יעילה יותר וידידותית לסביבה ,למניעת התפשטות של שריפות יער ,ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח
במגוון מוצרים וחומרים2
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
ברחבי העולם וקרבה לשווקים גדולים באזורים מתפתחים2
כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה ,תמיכה בקהילות שמפעלינו
פועלים בקרבן ומהן מגיעים עוב דינו ,ומחויבות לכלל העובדים ,ללקוחות ,לספקים ולכלל מחזיקי העניין של
החברה2
כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ובניו יורק ( 54% 2)TASE and NYSE:ICLממניות כיל
מוחזקות בידי החברה לישראל 1221% ,מניות מוחזקות בידי פוטאש ( (PCSוייתר המניות מוחזקות בידי
הציבור2
החברה מעסיקה כיום כ 12,111 -עובדים ברחבי העולם מהם כ 4,111 -בישראל ,רובם בנגב 2ומכירותיה
בשנת  2112הסתכמו בכ 322 -מיליארד דולר וכ 50%-מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל2
למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.icl-group.com
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