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 :גם ביבשת אמריקהממשיכה להתרחב ל כי
 

חברה גדולה כיל מוצרי תכלית רוכשת 
 לתוספי מזון במקסיקו

 
תרחיב את סל המוצרים של קוסמוסל קווימיקה הרכישה 

בשוק תוספי  של כיל מוצרי תכלית ואת פעילותה הגלובלית
 המזון ומוצרי פוספט מיוחדים

 
 פוספטיםמוצרי  מובילה המייצרת ומשווקתחברה גלובלית  ,כיל מוצרי תכלית

 Cosmocel)הודיעה כי חתמה על חוזה לרכישת קוסמוסל קווימיקה  מיוחדים,
Quimica S.A. de C.V.) חברה בת של ,Cosmocel Group הממוקמת. החברה 

מכירה של תוספי בבייצור ו עוסקת ארה"ב(, -)בסמוך לגבול מקסיקו במונטריי מקסיקו
נמכרים תחת המותג קוסמוסל. סגירת העסקה צפויה המיוחדים  מזון וכימיקלים

 בשבועות הקרובים. 
 

אמר: "כיל רואה בשוק תוספי המזון ומוצרי  צ'רלי ויידהאס, מנכ"ל כיל מוצרי תכלית
לאורך השנים  תההמשך מבוססי פוספט יעד אסטרטגי בעל פוטנציאל צמיחה ניכר

תח השוק שלנו ואת סל המוצרים של הבאות. היות שכך, אנו שואפים להגדיל את נ
החברה בתחום זה. לקוסמוסל קווימיקה מעמד חשוב בשוק המקסיקאי כמו גם 

פסת על ידי כיל כשוק בעל פעילות באמריקה התיכונה ואמריקה הדרומית, הנת
באמצעות רכישה זו כיל מוצרי תכלית אכן תרחיב את פעילותה בתחומי  חשיבות.

והן מבחינת יכולת  הן מבחינת סל המוצרים -המיוחדים ה והכימיקליםהמזון, השתיי
החדירה לשווקים חדשים. רכישת קוסמוסל תאפשר לנו לתת מענה מיטבי לדרישת 
הלקוחות ובייחוד לאלו העוסקים בתחום האפייה, החלב והמשקאות. מעבר לכך, 

 ."לית בתעשיית הפוספט ותוספי המזוןרכישה זו מחזקת את מעמדנו כמובילה גלוב
 

ידועה בסטנדרט ייצור ושירות גבוה  Cosmocel Quimica S.A. de C.Vחברת 
שנה. כיל מוצרי תכלית  05 -ואיכותי והיא מובילה בשוק המקסיקני כבר למעלה מ

תרכוש את מתקניה המתקדמים של החברה הממוקמים במונטריי שבמקסיקו וכן את 
 ם אמריקה.רשת ההפצה והמכירות הרחבה שלה במקסיקו, ובמרכז ובדרו

 
 .ICL Fosfatos y Aditivos México, S.Aלאחר השלמת הרכישה, תיקרא החברה 

de C.V. . 
 
 



 

 

 אודות כיל מוצרי תכלית
כיל מוצרי תכלית הינה אחד ממגזרי הפעילות של כיל ועוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק 

מוצרי ומכירה של מגוון רחב של מוצרים מבוססי פוספט, מלחי פוספט, תוספי מזון ו
   היגיינה, כמו גם מוצרים מיוחדים ושירותים לתחומי הנייר, הבניה והטיפול במים.

כיל מוצרי תכלית מייצרת את מוצריה במתקנים באירופה, בצפון ובדרום אמריקה, 
 בישראל, באוסטרליה ובסין. 

תוספי המזון שמייצרת החברה תורמים למרקם, לנראות, לטעם ולשימור של מגוון 
 מוצרים כגון מוצרי אפייה, בשר מעובד, דגים, גבינות ומוצרי חלב.רחב של 

 
 


