
 

 

  0202 לדצמבר 7

 :השקעותיה בחו"ל מרחיבה אתכיל 

 Scott's Globalאת כיל הציעה לרכוש
Professionalדשנים , היחידה העסקית ל

חברת שהינה  Scotts Miracle Groשל  מיוחדים
 בעולםהאמריקאית המובילה שיווק הייצור וה

 לתשומות לגינון, מדשאות וחקלאות אינטנסיבית 
 רמיליון דול 072תמורת 

 

 : משנה למנכ"ל כיל, פיתוח עסקייוסי שחר, 

 Scott's Global"בעקבות רכישת היחידה העסקית
Professional תבסס כיל את מעמדה כשחקן מרכזי בעולם גם ,

בתחום הדשנים המיוחדים. תחום זה, שבו כבר פועלת כיל מזה 
שנים רבות, הוא בעל שיעורי צמיחה גדולים והרכישה תסייע 

רה לשווקים נוספים. הרכישה הינה חלק ממדיניותה במאמצי החדי
של כיל להתמקד בתחומים מתקדמים התורמים לאיכות הסביבה 

 ובמוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה"
 

 Scott's Globalשיווק והמכירות הבינלאומי הרחב שלהמערך  ◄
Professionalאנשי מכירות מקצועיים ברחבי  022 -, הכולל למעלה מ

ש פלטפורמה בינלאומית לצמיחה בשוקי הדשנים המיוחדים, העולם, ישמ
 התשומות לגינון, ומדשאות מקצועיות

 
◄ Scott's Global Professional  הינה בעלת מגוון מוצרים וטכנולוגיות

מובילות בתחומי פעילותה, ובראשן טכנולוגיות דשן בשחרור מושהה 
 ות מו"פ ברמה גבוההושחרור מבוקר, מותגים בעלי מוניטין, פטנטים ויכול

 
בהולנד, בריטניה  הנכסים המיועדים לרכישה כוללים גם מפעלי ייצור ◄

 בבריטניה כמו גם מכרות כבול למצעי גידול וארה"ב
 

במגזר  Scott's Global Professionalבכוונת כיל לשלב את פעילות  ◄
 כיל דשנים תוך מימוש הסינרגיות השיווקיות והתפעוליות 



 

 

ואת השקעותיה בחו"ל, עם  ת השקעתה בתחום הדשנים המיוחדיםכיל מגדילה א

 של Professional  Scott's Globalיחידת הדשנים המיוחדים הצעתה לרכוש את עסקי

 רכישהדולר, בכפוף להתאמות. המליון  072תמורת  Scotts Miracle Gro חברת

חברת הייצור א הי Scotts Miracle Gro. תמומן על ידי כיל ממקורות מימון עצמאיים

לגינון, מדשאות וחקלאות  לתשומותוהשיווק האמריקאית, הגדולה בעולם 

אינטנסיבית. במסגרת הרכישה יועברו לכיל מותגים בעלי מוניטין, מוצרים, כוח אדם, 

 .Professional  Scott's Globalל שלּובּכידע ופטנטים, מחקר ופיתוח, מפעלים ומכרות 

צרפי של היחידה הנרכשת, נכון לשנה המסתיימת המ EBITDA -היקף המכירות וה

 מיליון דולר, בהתאמה. 40.4 -מליון דולר ו 040, הינו 0202בספטמבר 

 

הינה  Scotts Miracle Groחברת  של Scott's Global Professionalהיחידה העסקית 

ות לגינ דשנים מיוחדיםניהם: ימגוון מוצרים ממותגים וב תרכיממובילה עולמית בייצור ו

ונוי, דשנים מיוחדים למשטחי דשא ציבוריים ולפעילויות ספורט כגון משטחי גולף, 

ומגדלי  משתלות, חממות הצומח עבור, מוצרים להגנת דשנים מיוחדים לחקלאות

, מצעי גידול וזרעי דשא הנמכרים תחת שמות מותג ידועים. ליחידה ים מיוחדיםיבול

מיוחדים לשחרור מבוקר ושחרור מושהה  העסקית קו מוצרים גדול ומגוון של דשנים

באיכות ויעילות גבוהה במיוחד התורמים גם לאיכות הסביבה, וכן דשנים מסיסים 

במים המשמשים בעיקר לחקלאות מתקדמת. פעילות המו"פ של היחידה היא 

 מהמובילות בתחומה, והניבה שורה של פטנטים ומוצרים ייחודיים. 

 -רות בינלאומי מהגדולים בעולם, הכולל למעלה מליחידה העסקית מערך שיווק ומכי

אנשי מכירות מקצועיים הממוקמים ברחבי אירופה, ארה"ב, דרום אמריקה,  022

בהולנד,  הנמצאים יצור מפעליכן בבעלותה  .אוסטרליה, המזרח הרחוק ואפריקה

 . מכרות כבול למצעי גידול בבריטניה 4, כמו גם בריטניהו ארה"ב

 

בפעילות הדשנים  Scott's Global Professionalאת פעילות  בכוונת כיל לשלב

תפעוליות רבות הנובעות המיוחדים של מגזר כיל דשנים תוך מימוש סינרגיות 

 מהרכישה, בעיקר בתחומי המכירות, חומרי גלם, לוגיסטיקה, מו"פ ואדמיניסטרציה.

בתחום  באמצעות רכישה זו יועשר ויורחב באופן משמעותי סל המוצרים של כיל

הדשנים המיוחדים, עם התווספות שורת מוצרים ומותגים מהטובים והמוכרים ביותר 



 

 

 Scott's Global Professionalבשוק. בנוסף, מערך השיווק והמכירות הרחב של 

ישמש כפלטפורמה בינלאומית לצמיחה בשוקי הדשנים המיוחדים והתשומות לגינון, 

הפריסה הגיאוגרפית ותוך ניצול יכולות  מדשאות וחקלאות אינטנסיבית, תוך הרחבת

 הייצור והמו"פ של שני הגופים. 

 

היחידה אמר כי "בעקבות רכישת  יוסי שחר, משנה למנכ"ל כיל, פיתוח עסקי

, תבסס כיל את מעמדה כשחקן מרכזי Scott's Global Professional העסקית

מזה שנים שבו כבר פועלת כיל  ,בתחום הדשנים המיוחדים. תחום זהגם בעולם 

והרכישה תסייע במאמצי החדירה לשווקים  בוהיםהוא בעל שיעורי צמיחה גרבות, 

ם מתקדמים חלק ממדיניותה של כיל להתמקד בתחומי הינהנוספים. הרכישה 

. שחר הוסיף כי ובמוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה" איכות הסביבהל התורמים

מה את היכולות הקיימות של כיל בתחום הדשנים משלי Scotts"פעילות זו של 

המיוחדים, ורכישתה תעניק לכיל מגוון רחב של מוצרים ממותגים וידידותיים לסביבה, 

ויחזקו את מיומנות  פלטפורמה בינלאומית לצמיחה, יכולות מחקר ופיתוח חזקות

 השיווק".

 

"היתרונות  הוסיף כי דשנים סמנכ"ל בכיר לדשנים מיוחדים בכיל ,יוסי צידון

בשילוב עם הסינרגיות שאנו , Scott's Global Professionalהמשמעותיים של רכישת 

מצפים להשיג, יאפשרו לנו להאיץ את הצמיחה והרווחיות של פעילות הדשנים 

המשולבת כשם המיוחדים. באמצעות כל היתרונות הללו, נוכל לבסס את הפעילות 

מיליון  022 -לגידולי נוי ודשא להיקף של כ תשומותהו בר בתחום הדשנים המיוחדיםד

 ".דולר לשנה

 

סקה כפופה השלמת הע. והתחייבויות כפוף להתאמות, בעיקר בגין הון חוזרסכום הרכישה 

סקה תושלם החברה מעריכה כי הע .מקובלים לעסקאות מסוג זהלמספר תנאים מתלים 

(Closing במהלך הרבעון הראשון של שנת )0200. 

 

 

 



 

 

 

 לאודות כי
לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים. -כיל הנה חברה רב

במציאות של צמיחה עולמית מתמדת לצד צמצום במשאבים, עיקר פעילותה של כיל 
מוכוונת לשיפור זמינות ואיכות המזון והמים בעולם, ולייעול תהליכי ייצור ושיפור 

 מוצרים.
 היא נמצאת במקום השישי בייצור העולמי, ו כיל אחראית לכשליש מייצור הברום

. לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג, הברום, החומצה הזרחתית בעולם האשלג
הנקייה, הפוספטים המיוחדים, מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים למניעת 

 התפשטות שריפות.
 ם וכיל מוצרי תכלית. כיל פועלת בשלושה מגזרים: כיל דשנים, כיל מוצרים תעשייתיי

לכיל מפעלי ייצור, מערך משרדי שיווק, מסופים, מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי העולם: 
 בישראל, אירופה, ארה"ב, דרום אמריקה וסין.  

לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרלים המצויים בים המלח המאפשרים הפקת מוצרים 
ח אשלג, ברום, מגנזיום, מוצרי ייחודיים בעלויות תחרותיות. כיל מפיקה מים המל

מגנזיה ומלחים שונים. כמו כן כיל כורה פוספטים מהנגב וכן אשלג ומלח ממכרות 
 באנגליה ובספרד.

. החברה מעסיקה (TASE:ICLאביב )-כיל הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל
 עובדים ברחבי העולם, כמחציתם בישראל. 02,222 -כיום למעלה מ

ממנו  50%-מיליארד דולר וכ 4.6-כם מחזור המכירות של כיל בכהסת 0222בשנת 
 נבע מיצור המתבצע בישראל.

 
 כיל דשנים

מפיקה ומשווקת דשנים ברחבי , ממגזרי הפעילות העיקריים של כילכיל דשנים הינה 
וכורה ומפיקה אשלג  במפעלי הים המלח מפיקה אשלג מים המלחהעולם. כיל דשנים 

ים בספרד ואנגליה. כמו כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג ומלח ממכרות תת קרקעי
 לייצור דשנים מורכבים. 

המשמש לייצור דשנים וחומצות באמצעות רותם אמפרט כיל דשנים כורה סלע פוספט 
נגב הכורה סלע פוספט במכרות פתוחים בנגב. סלע הפוספט מעובד בישראל למוצרי 

ית, דשני פוספט, דשנים חומצה גופרתית, חומצה זרחתית חקלא המשך ובהם
מורכבים המבוססים בעיקר על אשלג, פוספט ודשנים מיוחדים. כיל דשנים מייצרת 
דשנים גם בהולנד, גרמניה ובלגיה. בנוסף מייצרת כיל דשנים תוספי מזון לבעלי חיים, 

 על בסיס פוספט, בתורכיה ובישראל.
ה, ברזיל, הודו, סין כיל דשנים משווקת את מוצריה ברחבי העולם ובמיוחד באירופ

"דשנים וחומרים כימיים", בת לדשנים מיוחדים ונוזליים,  החברלכיל דשנים  וישראל.
  ד בישראל וממוקמת במפרץ חיפה.והפעילה מא

הזרוע הלוגיסטית היבשתית של כיל דשנים בישראל היא חברת מפעלי תובלה 
מלי אילת ואשדוד האמונה על השינוע היבשתי של תוצרת החברות מאתרי הייצור לנ

 והובלת חומרי הביניים והגלם בין אתרי הייצור השונים. 
 


