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כיל מנפיקה את מניותיה בארה"ב
 מניות כיל יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק
(.)NYSE
 במקביל לרישום בניו יורק 00,666 ,ממניות כיל צפויות להימכר
במסגרת הצעת מכר של החברה לישראל.
כיל ,יצרנית גלובלית של דשנים ומוצרים מיוחדים המספקת את הצרכים החיוניים של אוכלוסיית
העולם הגדלה בעיקר בשווקי המזון ,החקלאות והחומרים המורכבים ,הודיעה היום על הנפקה לציבור
בבורסה לניירות ערך בניו יורק.
כפי שהודיעה היום החברה לישראל 01,666,666 ,ממניות כיל ,המוחזקות כיום בידי בעלת המניות
הגדולה בכיל ,החברה לישראל ,צפויות להיות מוצעות לציבור כאשר כיל לא תקבל תמורה .החברה
לישראל צפויה להעניק לחתמי המשנה (שיוגדרו להלן) אופציה של  06יום לרכישת עד 0,166,666
מניות נוספות .חלק ממכירת מניות החברה לישראל בנוי כעסקה נגזרת ,על מנת לאפשר לבעלי
המניות המוכרים חשיפה לעלייה עתידית פוטנציאלית במחירי מניית כיל וכן הגנה מסוימת מפני ירידה
במחיר המניה.
כיל הגישה תשקיף ( )F-1ל ,SEC -הרשות הפדרלית לניירות ערך של ארה"ב ,לצורך רישום למסחר
של מניותיה בבורסה לניירות ערך בניו יורק ( .)NYSEמניותיה של כיל נסחרות כעת בבורסה לניירות
ערך בתל אביב ( ,) TASEורישום מניות החברה בארה"ב יביא לרישום כפול של מניות החברה הן
בבורסה בניו יורק והן בבורסה בתל אביב .המניות צפויות להתחיל להיסחר בבורסה בניו יורק ב12 -
בספטמבר  ,1622תחת הסימול."ICL" :
מורגן סטנלי וברקליס קפיטל ישמשו כחתמים ראשיים בהצעת המניות לציבור .גולדמן סאקס ודויטשה
בנק ישמשו כחתמים ו BMO Capital Markets -הינם שותפים לניהול ההנפקה (כולם להלן
"חתמים") .תשקיף כתוב העומד בדרישות סעיף  26לתיקון לחוק ניירות הערך האמריקאי משנת
 ,2300ניתן יהיה לקבל ,עם פרסומו ,בכתובת:
Morgan Stanley & Co. LLC at 180 Varick Street, Second Floor, New York, New York 10014,
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Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,
barclaysprospectus@broadridge.com or by telephone at 1-888-603-5847.

עותק של התשקיף יופיע גם האתר הרשות לניירות ערך האמריקאית ב  www.sec.govוכן באתר
הרשות לניירות ערך בישראל ב  www.magna.isa.gov.ilכנספח לדיווח המיידי שהגישה כיל.
כיל לא תקבל כל תמורה ממכירת המניות ע"י החתמים ,בין אם החברה לישראל תחליט על הסכם
מכירה עתידי ובין אם תמכור מניות ישירות לחתמים ,לרבות כל תמורה מכל פעולה שתבוצע על ידי
החתמים מכוח אופציה לרכישת מניות נוספות מהחברה לישראל .הגשת התשקיף נעשית בהתאם
להסכם זכויות רישום ) (Registration Rightsשבו התקשרה כיל עם החברה לישראל ,בהמשך
לאישור בעלי המניות של כיל מיום  8במאי .1622
הנפקת המניות של החברה לישראל תיעשה אך ורק באמצעות תשקיף .הצהרת הרישום הנוגעת
לניירות ערך אלה עדיין לא נכנסה לתוקף ,ומניות לא ימכרו או יוכלו להירכש לפני מועד כניסתה של
הצהרת הרישום לתוקף .הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכור או שידול להצעה לרכוש ,ומניות
לא יימכרו בשום מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה ,שידול או מכירה הינם בלתי חוקיים לפני רישומם
או אישורם על פי חוקי ניירות הערך של אותה מדינה או תחום שיפוט.
אודות כיל:
כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות
בעיקר בשוקי המזון ,החקלאות ,והחומרים המורכבים.
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 הייצור והכרייה של כיל הממוקמת בישראל ,אירופה ,אמריקה וסין ,נתמכת על ידי הפצה
ואספקה גלובלית.
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 .תוספי 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 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
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.
כיל חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ( .)TASE:ICLהחברה מעסיקה כיום כ 21,666 -עובדים
ברחבי העולם ,מהם כ 0,666 -בישראל ,רובם בנגב .מכירות כיל בשנת  1620הסתכמו בכ 0.0 -מיליארד דולר

וכ 50% -מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל .למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת
www.icl-group.com

