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כיל מוכרת את עסקיה של RHENOFLEX
כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של  Rhenoflexהממוקמת
בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון,
החקלאות והחומרים המורכבים
כיל ,יצרנית גלובלית של דשנים ומוצרים מיוחדים המספקת את הצרכים החיוניים של אוכלוסיית
העולם הגדלה בעיקר בשווקי המזון ,החקלאות והחומרים המורכבים (סימול בבורסות ניו יורק ות"א:
 ,)ICLהודיעה היום כי כיל מוצרי תכלית חתמה על הסכם למכירת היחידה העסקית Rhenoflex
הממוקמת בלודוויגשפן ,גרמניה ובסין ל ,Findos Investor -משקיע פיננסי מגרמניהRhenoflex .
היא ספקית מובילה של חומרי חיזוק מתקדמים לנעליים ולרכיבים אורטופדיים למותגים מובילים
בתעשיית ההנעלה העולמית .העסקה צפויה להסגר ברבעון הראשון של .5102
מנכ"ל  Rhenoflexריינר גרובר מסר" :אנו גאים על כך שכיל השכילה למצוא רוכש מתאים ל-
 Rhenoflexשיניע את ההנהלה הקיימת להמשיך באסטרטגיית הצמיחה המוצלחת של החברה .אנו
מצפים להמשך בניית המוניטין של  Rhenoflexכחברה מובילה טכנולוגית וחדשנית בתעשייה בה היא
פועלת ,כמו גם מובילת שוק עם מוצרים ויכולות שירות ללא תחרות בתעשיית ההנעלה .העסקה
מתאימה לכיל ול Findos-כמו גם לעובדיה המסורים של ."Rhenoflex
מכירת היחידה העסקית  Rhenoflexהינה חלק מאסטרטגיית "הצעד הבא קדימה" של כיל למימוש
עסקים שאינם בליבת העסקים שלה ,להתמקד בעסקי הליבה שלה בשוקי המזון ,החקלאות והחומרים
המורכבים ולבסס את מעמדה בשווקים אלה .המוצרים שמייצרת  Rhenoflexאינם מבוססים על
מינרלי הליבה של כיל.
מנכ"ל כיל מוצרי תכלית מארק וולמר מסר" :כיל תשתמש בתמורה ממכירת  Rhenoflexכמו גם
ממכירת נכסים נוספים שאינם בליבת עסקיה ,לחזק את פעילות הליבה שלה ,לשאוף למצוינות
תפעולית ,לבנות את נכסי הטכנולוגיות והמינרלים הייחודיים שלה ולהרחיב את נוכחותה הגלובלית
בעיקר בשווקים מתפתחים .אנו בטוחים ש Findos -ייתמכו באופן פעיל בפעילותה העסקית
ובמטרותיה של הנהלת  Rhenoflexואנו מאחלים לכל צוות  Rhenoflexהצלחה בהמשך".

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 ובבורסה לניירות ערך בניו יורק (.)TASE and NYSE:ICL
החברה מעסיקה כיום כ 05,111 -עובדים ברחבי העולם ,מהם כ 2,111 -בישראל ,רובם בנגב .מכירות כיל
בשנת  5102הסתכמו בכ 3.2 -מיליארד דולר וכ 50% -מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל .למידע נוסף בקרו
באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.icl-group.com

