
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

1821.21. 

 חברות לרכוש ממשיכה כיל "קדימה הבא הצעד"  לאסטרטגית בהתאם

 :המורכבים והחומרים החקלאות, המזון בשוקי ל"בינ

, (HAGESUD)גסוד אכיל רוכשת את קבוצת ה

 . של תוספי מזון גרמניתיצרנית 
 

ותספק  ,כיל את היכולות הטכנולוגיות שלו תוספי המזון היצע את תרחיב הרכישה

בשוק הגלובאלי של תוספי המזון צמיחה וגידול הפעילות , ותרחבתפלטפורמה לה

 . ובעיקר באירופה

את צרכיה החיוניים של אוכלוסיית ספקת שמיצרנית גלובלית של דשנים ומוצרים מיוחדים  -כיל

הסכם  הודיעה היום על ,מורכביםוהחומרים ה, החקלאות, בשווקי המזוןהעולם הגדלה בעיקר 

מובחרות  של תערובות תבליניםמובילה גרמנית  יצרנית ,(HAGESUD)גסוד אהלרכישת קבוצת 

ממגזר כיל מוצרי , לכיל תוספי מזון גסוד תמוזגאה, בעקבות הרכישה2 בשרלעיבוד  מזון תוספיו

 2 תכלית

 העסקים הקיימים, של החברהאתרי הייצור , הנכסים התפעוליים כלכוללת את  הרכישהעסקת 

2 גרמניה, ואוטנסוס דורטמונד, הממוקמים בהמיגן ומחסנים, מתקדמותטכנולוגיית ייצור , שלה

 2 עובדים 22. -כ לחברה 

עמדה תחרותית ונוכחות לה  תעניק, כיל הקיים שלמוצרים ה היצעתשלים את  גסודאהרכישת 

מכירה של מוצרים סינרגיה ו ותאפשר תשלב ידע ומותגים של שתי החברות ,בגרמניה חזקה

, הטכנולוגיה המתקדמת, גסודאים של ההייצור המודרני מתקני2 משלימים של החברות שיאוחדו

יחזקו את מעמדה של כיל  ,רמה גבוהה של שירות לקוחותבנוסף ל, והידע הרבים מומחיותה

 2 בשוק הגלובאלי ויאפשרו לה בסיס לצמיחה וכניסה לשווקים חדשים

כניסה בדבר  של כיל" הצעד הבא קדימה"לאסטרטגיית נעשית בהתאמה  גסודאהרכישת 

, באמצעות רכישות לשווקים חדשים ושימוש בתוספי מזון נוספים על אלה המבוססים על הפוספט

 2 מחקר ופיתוח



 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

בצרכים הגלובאליים של הגידול באוכלוסיה והעלייה מתמקדת , בתחום המזון כיל פעילותה של

  2ברמת החיים

לכיל תוספי מזון ספק ת גסודאשל ההרכישה ": ל כיל מוצרי תכלית"נשיא ומנכ, וולמרמארק 

מתמקדים באופן  גסודאשל כיל וה שיווקהמכירות וה נציגי2 פלטפורמה נוספת לצמיחה ולרווחיות

המשאבים  שילוב2 תעשיית הבשר העולמית מוצרים חדשניים עבורבהתאמה אישית של  דומה

י תש ושבזה  חשובבשוק  ות משלימותמכירלוהזדמנויות  חזקההפצה רשת  שלנו יספק לנו

 "2כמו גם בשווקים חדשים, החברות פועלות

 

 :אודות כיל

לייצור דשנים וחומרים מיוחדים שממלאת את צרכיה החיוניים של אוכלוסיית כיל היא חברה גלובאלית 

 2 מורכביםוהחומרים ה, החקלאות, המזוןהגדלה בעיקר בשווקי העולם 

 הספקית המובילה של והיא יצרנית האשלג השישית בגודלהא יה, עולםב הברוםמ כשליש תמייצר כיל

מעכבי בעירה , פוספטים מיוחדיםו של דשנים מיוחדים מובילה היא יצרניתכיל 2 יהיחומצה זרחתית נק

 ,סיןו אמריקה, אירופה, בישראלהממוקמת  של כיל הכרייהפעילות הייצור ו2 לטיפול במים ופתרונות

  2אספקה גלובליתוהפצה  ת על ידינתמכ

 האשלג; להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה מסייעיםשכיל מייצרת בתחום החקלאות  המוצרים

, המזון ותוספי התרופות בתעשיות חיוני וכמרכיב בדשנים כמרכיב משמש ומייצרת כורה שכיל וספטוהפ

 מים של יותר רבה זמינות מאפשרים במים לטיפול המוצרים; יותר וזולה בריאה תזונה שמאפשרים

 יכתהפ ,לאוויר כספית פליטות להפחתת מסייעים ופוספטים ברום מבוססי, אחרים וכימיקלים; נקיים

 התלקחות מניעת, בעירה לעיכוב, וידידותית לסביבה יעילה יותרל אנרגיהה חיפושי בתחום פעילותה

כיל  2וחומרים מוצרים במגוון ובטוח נרחב שימוש ומאפשרים, יער שריפות של התפשטות ומניעת דליקות

, למוצרים מורכביםייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד  פעילויותכולל , יתרונות ייחודיים ממספרנהנית 

 ;המתפתחיםשווקים ל ןמאוזן ומגוו מוצרים סל; כמו גם סינרגיות תפעוליות לייצור מוצריה הייחודיים

 2באזורים מתפתחיםגדולים  לשווקים קרבהו ברחבי העולםרחבה  נוכחות

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

לספקים ולכלל , ללקוחות, ומחויבות לכלל העובדים, ינו פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינושמפעל

 2 מחזיקי העניין של החברה

 222,.1 -החברה מעסיקה כיום כ(TASE:ICL 2)אביב -כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

 520-הסתכמו בכ .21.כיל בשנת  מכירות 2 רובם בנגב, בישראל 0,222 -מהם כ, עובדים ברחבי העולם



 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

אתר האינטרנט של למידע נוסף בקרו ב2 מהן נבעו מיצור המתבצע בישראל 50%-מיליארד דולר וכ

 group.com-.iclwww החבה בכתובת

 

 :אודות כיל מוצרי תכלית

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

כמו גם מוצרים מיוחדים , תוספי מזון ומוצרי היגיינה, מלחי פוספט, רחב של מוצרים מבוססי פוספט

   2במיםהבניה והטיפול , ושירותים לתחומי הנייר

2 אוסטרליה וסין, ישראל, צפון ודרום אמריקה, כיל מוצרי תכלית מייצרת את מוצריה במתקנים באירופה

 pp.com-www.icl בכתובת החברההאינטרנט של למידע נוסף בקרו באתר 

 

 

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