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כיל ממשיכה בהשקעותיה ובהתרחבות
בחו"ל ומבססת את מעמדה בשוק הדשנים
המיוחדים בעולם
רוכשת את כל מניותיה של חברת
 ,NUTRISI Holdingsהשותפה בחברה לייצור
תרכובות דשנים מסיסים מהגדולות בעולם
כיל סיכמה עם חברת  SQMהצ'יליאנית ,שותפתה בחברת האחזקות הבלגית
 ,NUTRISI Holdingsעל רכישת כל מניותיה ( )0.%של  SQMבחברה זו 0כתוצאה
מעסקה זו תחזיק כיל  ...%ממניות 0NUTRISI Holdings
החברות  NUTRISI Holdingsו YARA-הנורווגית שותפות ( )0.%- 0.%בחברת
 , NU3אשר בבעלותה שני מפעלים גדולים לייצור תרכובות דישון  NPKמסיסים
ודשנים נוזליים ,האחד בצפון בלגיה והשני בדרום הולנד NU3 0נחשבת לחברה
הגדולה מסוגה בעולם לייצור תרכובות דישון  NPKמסיסים ,והיא מוכרת את מוצריה
בכל רחבי העולם ,כאשר החלק הארי של פעילותה מתמקד באירופה0
לעסקה זו קדמו שתי רכישות גדולות שביצעה כיל במהלך השנה האחרונה בתחום
הדשנים המיוחדים :רכישת  - Fuentes Fertilizantesהחברה המובילה בספרד
בייצור והפצה של דשנים נוזליים ,מסיסים ,תרכובות דישון  NPKודשנים
קונבנציונליים; ו( Everris-בשמה הקודם  )Scotts Global Proחברה רב לאומית,
שעיקר פעילותה בייצור ומכירת דשנים מיוחדים בשחרור מבוקר ואיטי ודשנים מסיסים
כמוצרי עילית 0לצד עסקאות אלו החליטו כיל (באמצעות חברת הבת רותם אמפרט
נגב) ושותפתה ההודית  ,ZUARIלהרחיב את ייצור הדשנים המסיסים בהודו
באמצעות הרחבת כושר הייצור של דשנים אלה במפעלה הקיים של השותפות בהודו
ובהקמת מפעלים נוספים על ידה0
פעולות אלו מבססות את כיל כשחקן מוביל בתחום הדשנים המיוחדים 0כיל רואה
בשוק הדשנים המיוחדים ,הצומח ב  0%-8%בשנה -שהוא שיעור כפול מזה של שוק
הדשנים הרגיל ,מרכיב חשוב באסטרטגיית הצמיחה וההתרחבות הגלובלית של
החברה0

יוסי צידון ,מנכ"ל כיל דשנים מיוחדים אמר" :כיל ממשיכה לחזק ולבסס את מעמדה
של 'כיל דשנים מיוחדים' כשחקן מוביל בשוק העולמי של דשנים מיוחדים 0שוק זה
צומח בקצב מהיר יחסית ,יחד עם התפתחות החקלאות המודרנית והמתקדמת
במקומות שונים בעולם והעליה בדרישות הגנת הסביבה 0אנו רואים בשוק זה יעד
אסטרטגי חשוב ובשנה החולפת ביצענו מספר פעולות לשם יישום האסטרטגיה
להרחבת הפעילות בתחום זה 0רכישת השליטה ב,NUTRISI Holdings-
רכישת  Fuentes Fertilizantesורכישת  ,Everrisיחד עם הרחבת הפעילות של 'כיל
דשנים מיוחדים' בהודו ומפעליה הותיקים בישראל ,מהווים פלטפורמה עולמית
לצמיחה ודומיננטיות בשוק הדשנים המיוחדים בעולם"0
לצד הה תרחבות ,כיל מצמצמת כפילויות :במקביל לעסקה זו ,לפיה רוכשת כיל
מחברת  SQMאת מלוא אחזקותיה בחברת  ,NUTRISI Holdingsולאחר שביססה
את מעמדה בשוק הספרדי ,מכרה  NUTRISI Holdingsאת חלקה בחברת הסחר
הספרדית  Fertilizantes Naturales S.A.ל0SQM -
אודות כיל
כיל הנה חברה רב-לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים0
במציאות של צמיחה עולמית מתמדת לצד צמצום במשאבים ,עיקר פעילותה של כיל
מוכוונת לשיפור זמינות ואיכות המזון והמי ם בעולם ,ולייעול תהליכי ייצור ושיפור
מוצרים0
כיל אחראית לכשליש מייצור הברום העולמי ,והיא נמצאת במקום השישי בייצור
האשלג בעולם 0לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג ,הברום ,החומצה הזרחתית
הנקייה ,הפוספטים המיוחדים ,מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים למניעת
התפשטות שריפות0
כיל פועלת בשלושה מגזרים :כיל דשנים ,כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית0
לכיל מפעלי ייצור ,מערך משרדי שיווק ,מסופים ,מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי העולם:
בישראל ,אירופה ,ארה"ב ,דרום אמריקה וסין0
לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרלים המצויים בים המלח המאפשרים הפקת מוצרים
ייחודיים בעלויות תחרותיות 0כיל מפיקה מים המלח בתהליך יחודי אשלג ,ברום,
מגנזיום ,מוצרי מגנזיה ומלחים שונים 0כמו כן כיל כורה פוספטים מהנגב וכן אשלג
ומלח ממכרות באנגליה ובספרד0
כיל הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ( 0)TASE:ICLהחברה מעסיקה
כיום כ ..,... -עובדים ברחבי העולם ,כ 0...-מהם בישראל0
בשנת  4...הסתכם מחזור המכירות של כיל בכ 005-מיליארד דולר וכ 50%-ממנו
נבע מיצור המתבצע בישראל0

