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 להשקיע בהתרחבות בחו"ל:כיל ממשיכה 
רכשה חברה אמריקאית מובילה בתחום 

 מבוססי פוספט הצבעים 
 

 מקבוצת Halox פעילותאת  כשהר 'תכליתכיל מוצרי '
Hammond. 

 
 ם המבוססים על מוצרי חברה גלובלית מובילה המייצרת ומשווקת, 'כיל מוצרי תכלית'

המחקר , והנכסים , מתקני הייצורכל הפעילותאת  שהרכ, הודיעה היום כי פוספטים

 מקבוצת®  Halox חברתשל  וכן את רשת השיווק וההפצה הנרחבתוהפיתוח, 

 תחת 'כיל מוצרי תכלית'Halox  0מעתה, תפעל  0 (.Hammond Group, Inc) האמונד

 

Halox,  ,מוצרים עולמית בתחום המובילה הינה הממוקמת באינדיאנה ארה"ב

 ,העמידים בפני קורוזיהוהחיפוי הציפוי  ,תעשיית הצבעל מבוססי פוספט מיוחדיםה

 Halox0 תחת שם המותג  יםנמכרהו

 

 הבנייה מוצרי תאפשר לכיל דריסת רגל משמעותית יותר בתחום  Haloxרכישת 

ותקנה לה סל מוצרים רחב ומגוון יותר עבור לקוחות קיימים וחדשים  מבוססי הפוספט

שייהנו גם ממוצרים משלימים של שתי החברות המאוחדותHalox -  0של כיל ושל  -

גם ברכישה זו כיל תממש ותיישם סינרגיות ושיתופי פעולה בין חברות הבת שלה, 

אשר מאפשרים לחברה להגדיל באופן משמעותי הכנסות, לחדור לשווקים חדשים, 

 לצמצם עלויות ולחזק את נאמנות הלקוחות למגוון מוצריה0  

 

היא חברה מובילה  Halox" :אמר ,מריקהא תכלית כיל מוצרינשיא פט, ג'יימס מו

מוניטין  עם העמידים בפני קורוזיה,מוצרי הבנייה מבוססי פוספט ומוערכת בתחום 

תאפשר לנו שת"פ וסינרגיה בין החברות, 0 הרכישה שירותובאיכות ביוצא דופן 

 ,בנוסף 0והציפויים תחום הצבעגם ב סל המוצרים מבוססי הפוספט שלנו את עשירתו



 

 

נשפר את מערך  אמריקה,יבשת את פעילותנו ב באמצעות רכישת החברה נרחיב

בכך יתחזק מעמדה של כיל ונחדור אל שווקים חדשים0 השיווק וההפצה שלנו ביבשת, 

, כולל אלה המשמשים בתחום תחום הפוספטים המיוחדיםבמוצרי תכלית כמובילה 

  "0הבנייה

 
 אודות כיל מוצרי תכלית

כיל מוצרי תכלית הינה אחד ממגזרי הפעילות של כיל ועוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק 
ומכירה של מגוון רחב של מוצרים מבוססי פוספט, מלחי פוספט, תוספי מזון ומוצרי 

   היגיינה, כמו גם מוצרים מיוחדים ושירותים לתחומי הנייר, הבניה והטיפול במים0
תכלית מייצרת את מוצריה במתקנים באירופה, בצפון ובדרום אמריקה,  כיל מוצרי

 בישראל, באוסטרליה ובסין0 
 

 אודות כיל
לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים0 -כיל הנה חברה רב

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

 מוצרים0
 היא נמצאת במקום השישי בייצור כיל אחראית לכשליש מייצור הברום העולמי, ו

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

 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  

טווח למינרלים המצויים בים המלח המאפשרים הפקת מוצרים  לכיל זיכיונות ארוכי
אשלג, ברום,  בתהליך יחודי ייחודיים בעלויות תחרותיות0 כיל מפיקה מים המלח

מגנזיום, מוצרי מגנזיה ומלחים שונים0 כמו כן כיל כורה פוספטים מהנגב וכן אשלג 
 ומלח ממכרות באנגליה ובספרד0

0 החברה מעסיקה (TASE:ICLאביב )-בורסה בתלכיל הנה חברה ציבורית הנסחרת ב
 מהם בישראל0 ...0-עובדים ברחבי העולם, כ ...,.. -כיום כ

ממנו  50%-מיליארד דולר וכ 005-הסתכם מחזור המכירות של כיל בכ ...0בשנת 
 נבע מיצור המתבצע בישראל0

 


