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 :כיל ממשיכה להרחיב את פעילותה באירופה
 

  בגרמניהרוכשת מפעל 
  . פוספט ימבוססחומרים מיוחדים  ייצורל

 

עד " :ב"ארה, סנט לואיס, 'כיל מוצרי תכלית'ל "נשיא ומנכ, ארלס וויידהס'צ
, ב בתחום זה"היצרן המוביל בארה היתה( ICLPP)היום כיל מוצרי תכלית 

 "והיום נהפוך גם לאחת היצרניות המובילות באירופה
 
 

של מפעל הייצור היום כי תרכוש את הנכסים ופעילות  ודיעהה 'כיל מוצרי תכלית'

מפעל זה . P2S5המשמש לשיווק וייצור של הפוספט , גרמניה (KNAPSACK), בנפסאק

  .(Thermphos International B.V)חברה הבינלאומית תרמפוס שייך ל
 

P2S5  של מתוחכם ייחודי המבוסס על פוספט ומשמש מרכיב חיוני בייצור חומר הינו
. חומרים מיוחדים לצורך כרייה ומוצרים נוספים, חומרי הדברה, תוספים לחומרי סיכה

הוא מיוצר במספר מפעלים , P2S5הנדרשים להפקת  יםלאור ההתמחות והידע הייחודי
 .  דים בעולםבוד
 

רכישה זו הינה ביטוי לשאיפתה של כיל להיות החברה המובילה בעולם בייצור ושיווק 
ומומחיות ייחודית הנובעת מהיותה גיות רתוך ניצול סינ, מוצרים מבוססי פוספטחומרים ו

של כיל חברה שכורה את סלעי הפוספט ומפתחת מהם מוצרים מתוחכמים ומתקדמים 
 . המזון והחומרים המיוחדים, המים, הגלובליים בתחום החקלאותלשימוש בשווקים 

 

כאחת היצרניות ' כיל מוצרי תכלית'גרמניה תמצב את  KNAPSACK רכישת הפעילות ב 

, ב"בנוסף להיותה היצרנית המובילה בארה, באירופה P2S5הגדולות והמובילות של 
ותחזק את מעמדה הגלובלי המוביל של החברה בשוק המוצרים על בסיס פוספט ובשוק 

 .הנוזלים הפונקציונאליים
 

הן על , הרחבה וגיוון סל המוצרים מבוססי פוספט של כיל פועלת בהתאם לאסטרטגיה 
בשנים .  והן באמצעות רכישות ממוקדות בתחום זה, ידי מחקר ופיתוח מוצרים חדשים

בשוק החומרים המיוחדים  הואהאחרונות כיל רכשה מספר חברות שעיקר פעילותן 
 : זה ובכלל, הפוספטמבוססי 
Astaris   (2001 ,פוספט מעכבי בעירה על בסיס, ב"ארה)  



 

 

 Supresta (2002 ,פוספטבסיס  עלמעכבי בעירה , וגרמניה ב"ארהמפעלים ב)        

Fire Trol (2002 ,שריפות יער לדיכוי פוספט מבוססי חומרים, קנדה ) 

Biogema (יער שריפותמבוססי פוספט לדיכוי  חומרים, צרפת) 

Halox (חומרים מבוססי פוספט בתחום הבניה והקירוי 2055, ב"ארה ) 

Cosmocel (פוספט מבוססי מזון תוספי, 2055 ,מקסיקו ) 

( 2055, וגרמניה הולנד) Everris, הכוללים גם פוספט, וכן את חברות הדשנים המיוחדים

Fuentes (2055, ספרד.)  

 
רכישת מתקני ": ב"ארה, סנט לואיס, ל כיל מוצרי תכלית"נשיא ומנכ, סארלס ווייד'צ 

מעניקה לנו דריסת רגל משמעותית בשוק זה תרמפוס חברת של  P2S5הייצור של 
רכישה זו הינה ביטוי נוסף . באירופה במקביל למעמדנו המוביל בתחום זה באמריקה

שהפכו את כיל לשחקן מוביל , רכישות ומיזוגיםהחברה בדבר מימוש אסטרטגיית ל
 ".תוספי המזון והחומרים המיוחדים, המים, באליים של הדשנים והחקלאותבשווקים הגלו

 
 :אודות כיל

אחסון ומכירה במדינות רבות , שיווק, מחקר, כיל היא חברה גלובאלית בעלת אתרי ייצור
מטה החברה נמצא בתל . ברזיל וישראל, הודו, סין, צפון ודרום אמריקה, באירופה ובעיקר

, שחקן מרכזי בשווקים הגלובליים בתחום הדשנים והחקלאותכיל היא  .ישראל, אביב
  .המים והחומרים המיוחדים, המזון

 
מגנזיום חומצה זרחתית , מגנזיה, ברום, פוספט, כיל מייצרת מוצרים על בסיס אשלג

אותם , מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים מיוחדים, דשנים מיוחדים, נקייה
אתרים שונים בכל העולם ללקוחות בעשרות מדינות מחמש היא מייצרת ומשווקת ב

 . יבשות
 

מוצרי החברה עונים על מגמות יסוד ועל צרכים מרכזיים בהתפתחות העולם וגידול 
המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית . האוכלוסייה

רכיב בדשנים וכמרכיב האשלג והפוספט שכיל כורה ומייצרת משמש כמ; העולם הגדלה
המוצרים ; שמאפשרים תזונה בריאה וזולה יותר, תוספי המזוןחיוני בתעשיות התרופות ו

מבוססי , וכימיקלים אחרים; לטיפול במים מאפשרים זמינות רבה יותר של מים נקיים
מניעת , לעיכוב בעירה, ברום ופוספטים מסייעים להפחתת פליטות כספית לאוויר

מאפשרים שימוש נרחב ובטוח ו, ומניעת התפשטות של שריפות יערהתלקחות דליקות 
 . במגוון מוצרים וחומרים

 
תמיכה , כיל פועלת במסגרת אסטרטגיית קיימות הכוללת מחויבות לשמירה על הסביבה

, ומחויבות לכלל העובדים, בקהילות שמפעלינו פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו
  .העניין של החברה לספקים ולכלל מחזיקי, ללקוחות

 



 

 

החברה מעסיקה (. TASE:ICL)אביב -כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל
מכירות . רובם בנגב, בישראל 1,000 -מהם כ, עובדים ברחבי העולם 52,000 -כיום כ

מהן נבעו מיצור המתבצע  50%-מיליארד דולר וכ 2-הסתכמו בכ 2052כיל בשנת  
 .group.com-www.icl -ב למידע נוסף בקרו. בישראל

 

 

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

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

, בצפון ובדרום אמריקה, ה במתקנים באירופהכיל מוצרי תכלית מייצרת את מוצרי
 . באוסטרליה ובסין, בישראל

http://www.icl-group.com/

