1142144

כיל מגייסת הלוואה בסך  056מיליון דולר
מקונסורציום של בנקים בינלאומיים
כימיקלים לישראל הודיעה היום על התקשרותה עם קבוצה של  7בנקים בינלאומיים:
)Commerzbank ,The Bank of Tokyo-Mitsubishi. ,Sumitomo (SMBC
 BBVA ,HSBC ,Rabobankו1Citibank -
במסגרת ההלוואה יעמידו הבנקים לכיל קו אשראי בסך כולל של  650מיליון דולר 1קו
האשראי הוא לתקופה של  5שנים1
הריבית הבסיסית של קו האשראי הינה ריבית ליבור  1411% +בניצול ,מתוך קו
אשראי ,של סכומים העולים על סך של  245מיליון דולר ,תגבה תוספת ריבית שבין
 112%ל1111%-
היקף ההלוואה החדשה ומרווח הריבית הנמוך ,משקפים את מעמדה החזק של כיל
בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים ואת האמון לה זוכה החברה מהבנקים למרות
הטלטלה וחוסר היציבות בכלכלה העולמית ובשווקים הפיננסים 1השלמת ההלוואה
המוצלחת משקפת את איתנות הקשר בין בנקים אלה ובין כיל ואת המחויבות
ההדדית לשיתוף פעולה ארוך טווח ביניהם1
קו אשראי החדש מחליף הלוואה דומה בסכום של  525מליון דולר ,שנלקחה על ידי
החברה באוגוסט  2115לתקופה של  5שנים ושתיפרע כעת בפירעון מוקדם ,כשנה
לפני מועד הפירעון המקורי1
הלוואה זו נלקחת בהתאם למדיניות החברה להבטחת מקורות אשראי רחבים,
להאריך טווח הפירעון של ההלוואות ולגוון מקורות המימון1
אודות כיל
כיל הנה חברה רב-לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים1
במציאות של צמיחה עולמית מתמדת לצד צמצום במשאבים ,עיקר פעילותה של כיל
מוכוונת לשיפור זמינות ואיכות המזון והמים בעולם ,ולייעול תהליכי ייצור ושיפור
מוצרים1
כיל אחראית לכשליש מייצור הברום העולמי ,והיא נמצאת במקום השישי בייצור
האשלג בעולם 1לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג ,הברום ,החומצה הזרחתית
הנקייה ,הפוספטים המיוחדים ,מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים למניעת
התפשטות שריפות1
כיל פועלת בשלושה מגזרים :כיל דשנים ,כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית1
לכיל מפעלי ייצור ,מערך משרדי שיווק ,מסופים ,מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי העולם:
בישראל ,אירופה ,ארה"ב ,דרום אמריקה וסין1

לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרלים המצויים בים המלח המאפשרים הפקת מוצרים
ייחודיים בעלויות תחרותיות 1כיל מפיקה מים המלח אשלג ,ברום ,מגנזיום ,מוצרי
מגנזיה ומלחים שונים 1כמו כן כיל כורה פוספטים מהנגב וכן אשלג ומלח ממכרות
באנגליה ובספרד1
כיל הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ( 1)TASE:ICLהחברה מעסיקה
כיום כ 44,111 -עובדים מתוכם כ 0,111 -ברחבי העולם וכ 5,111 -בישראל1
בשנת  2141הסתכם מחזור המכירות של כיל בכ 5105-מיליארד דולר-,כ 50%-ממנו
נבע מיצור המתבצע מחוץ לישראל1

