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 ICLמפרסמת את דוח האחריות התאגידית לשנת 2019
תל אביב ,ישראל 12 ,באוגוסט NYSE( ICL Group LTD. – 2020 ,ו ,)TASE: ICL-יצרנית גלובלית
מובילה של מינרלים וכימיקלים מיוחדים ,הודיעה היום על פרסום דוח האחריות התאגידית לשנת 2019
(דוח ה .)CSR-הדו"ח הינו אינטראקטיבי ,מקוון וזמין בכתובת http://www.icl-group-
 /sustainability.comוכולל למעלה מעל מ 145-נושאים המספקים סקירה מקיפה של יעדים ,נהלים,
מדדי ביצוע ואתגרים הקשורים לנושאי ה( ESG -סביבה ,חברה ,ממשל) .אתר הדוח זמין בשלב זה
באנגלית ,כאשר גרסה בעברית מיועדת לפרסום בספטמבר.
רביב צולר ,נשיא ומנכ"ל " :ICLכחלק מחזון הקיימות שלנו לשנת  ICL ,2030הציבה יעדים שאפתניים
כדי לתרום את חלקה בהתמודדות עם אתגרים גלובליים משמעותיים ,כולל שינויי האקלים ,אנרגיה
מתחדשת ,כלכלה מעגלית ובריאות ורווחת עובדינו והקהילות בהן אנו פועלים .דוח ה CSR -השנתי
שלנו בא לעדכן את בעלי העניין המגוונים שלנו לגבי ההתקדמות המשמעותית שאנו עושים לקראת
השגת יעדים אלה ,ומבטא את המאמצים אשר סייעו למצב את  ICLכמובילה בתחום הקיימות בקרב
עמיתיה הגלובליים בחקלאות ובתעשייה ובקרב חברות ישראליות .מעמדה המוביל של  ICLממשיך
לזכות בהכרה משמעותית על ידי ארגונים וסוכנויות עצמאיות כגון,CDP ,FTSE Russell ,Bloomberg :
 ,Ecovadisמעלה ועוד".
בנוסף להצגת חזון הקיימות של  ICLלשנת  ,2030דוח ה CSR-מכסה מגוון רחב של נושאים ,כולל,
סביבה ,בטיחות ,אתיקה ,תעסוקה ,פתרונות בר קיימא וחדשנות ,רכש אחראי ותרומה לקהילה .חלק
ניכר מהתוספות אשר הוכנסו השנה לדו"ח נבעו מניתוח הפערים המקיף אותו מבצעת  ICLאחת לשנה
על מנת לזהות פערים אל מול דיווחי  CSRקודמים ,ל מול הדרישות והציפיות העולות ממדדי הקיימות
השונים ומהדיאלוג אותו מקיימת  ICLעם בעלי העניין המגוונים של החברה.
בנוסף ,הדו"ח מפרט את תגובת  ICLלאתגרים השונים שנבעו ממשבר הקורונה ,תרומתה המשמעותית
של  ICLלתעסוקה ולפיתוח הכלכלי בישראל ובמדינות נוספות בהן היא פועלת ומאמציה המתמשכים
להיות "מעסיק מועדף" ולקדם גיוון ושוויון מגדרי במקום העבודה.

אודות ICL
 ICLהינה חברה גלובלית של מינרלים וכימיקלים מיוחדים ,המפעילה שרשראות ערך המבוססות על
ברום ,אשלג ופוספט ,על-פי מודל עסקי משולב וייחודי .החברה מפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים
יחודיים ,ומשתמשת בידע טכנולוגי ותעשייתי ליצירת ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים
ותעשייתיים מרכזיים ברחבי העולם .מניות החברה רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה
לניירות ערך בתל אביב (סימול בבורסת ניו יורק –  NYSEובבורסת תל אביב  .)ICL :TASE -החברה
מעסיקה מעל  11,000עובדים ברחבי העולם ,והכנסותיה לשנת  2019הסתכמו ב 5.3-מיליארד דולר.
למידע נוסף ,בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.icl-group.com :

כדי לגשת לדו"ח האחריות התאגידית האינטראקטיבי של החברה ,הקליקו כאן.
 ICLמנגישה את התוצאות הכספיות שלה למשקיעים באמצעות מערכת נתונים אינטראקטיבית הזמינה
בעמוד 'המשקיעים' באתר האינטרנט של החברה .מרכז האנליסטים האינטראקטיבי מספק את
הנתונים הכספיים ההיסטוריים וכן נתונים תפעוליים ו ESG-בפלטפורמה אינטרנטית קלה לגישה .הכלים
לניתוח והצגתם ניתנים להתאמה על בסיס תקופות זמן ופרמטרים שונים והמידע זמין להורדה בכל
עת.
על מנת לגשת למערכת הנתונים האינטראקטיבית ,לחצו כאן.
תוכלו ללמוד עוד על  ICLב  Linkedin ,Facebookוב Instagram

