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כיל השלימה את רכישת :Scotts Global Professional
הרכישה מבססת את מעמדה של כיל כאחת מהחברות
המובילות בעולם בתחום הדשנים המיוחדים
והיא מרחיבה ומבססת את פעילותה הגלובאלית
בעלי השליטה ב Scotts Miracle Gro -מגיעים לישראל
לפגוש את הנהלת כיל ולסכם את עסקת הרכישה
כיל הודיעה היום על השלמת רכישת עסקי יחידת הדשנים המיוחדים Scotts Global
 Professionalשל חברת  Scotts Miracle Groתמורת  072מליון דולר ,בכפוף
להתאמות3
פעילותה של  Scotts Global Professionalתשולב בפעילות הדשנים המיוחדים של
מגזר כיל דשנים ,ותאפשר בכך מימוש סינרגיות תפעוליות רבות הנובעות מהרכישה
בעיקר בתחומי השיווק ,הייצור ,המכירות ,חומרי גלם ,לוגיסטיקה ,מו"פ
ואדמיניסטרציה 3רכישת היחידה העסקית החדשה תקנה לכיל יתרון וערך נוסף; היא
תרחיב ותגוון את סל המוצרים של היחידה העסקית לדשנים מיוחדים ותאפשר את
ייצורם בעלות נמוכה יחסית3
בנוסף ,מערך שיווק ומכירות בינלאומי מהגדולים בעולם ,הכולל למעלה מ 022 -אנשי
מכירות מקצועיים הממוקמים ברחבי אירופה ,ארה"ב ,דרום אמריקה ,אוסטרליה,
המזרח הרחוק ואפריקה ישפר את יכולות השיווק של היחידה ויאפשר לה לחדור
לשווקים נוספים וחדשים3
עקיבא מוזס מנכ"ל כיל אמר היום" :רכישת  Scotts Global Professionalמביאה
לידי ביטוי את הפוטנציאל הסינרגטי של חברות כיל ומנצלת את יתרונה כחברה
גלובאלית 3תחום הדשנים המיוחדים הוא תחום צומח ,והפעילות הקיימת בכיל של
דשנים מיוחדים מקבלת היום דחיפה משמעותית קדימה בזכות הרכישה 3לכיל ניסיון

מוכח ברכישת חברות ובשילובן ,ובזכות העובדים והמנהלים הטובים אנו ערוכים
לאתגר חשוב זה ונהנים משיתוף פעולה של המוכרת" 3עוד הוסיף מוזס כי "יכולות
ההפצה והשיווק של  Scottsיקרבו אותנו עוד יותר אל הלקוחות ויצרו סינגריות
אופטימאליות לסל המוצרים הרחב שיש כעת לחברה בתחום הדשנים המיוחדים3
יתרון נוסף הוא ההכרה של השוק בכך שמוצרי  Scottsהינם ידידותיים לסביבה ובעלי
ערך מוסף גבוה 3מוצרי הדשנים המיוחדים של Scotts Global Professional
תורמים לגידול בתפוקות היבול החקלאי והמזון אשר נמצא במחסור ברחבי העולם"3
ג'ים האגדורן יו"ר ומנכ"ל  ,Scotts Miracle Groאמר" :אנו שמחים על סיום
תהליך המכירה של חטיבת ה Global Professional -לכיל ,ובטוחים כי הצוותים
של כיל ו Global Professional -יבססו יחסי עבודה קרובים 3אנו מודים לצוות
 Global Professionalעל כל המאמצים שעשו במהלך השנים בהם היו חלק
מהחברה שלנו ומאחלים להם הצלחה רבה עם השתלבותם במשפחת כיל"3
היחידה העסקית  Scotts Global Professionalשל חברת Scotts Miracle Gro
הינה מובילה עולמית בייצור ומכירת מגוון מוצרים ממותגים וביניהם :דשנים מיוחדים
לגינות ונוי ,דשנים מיוחדים למשטחי דשא ציבוריים ולפעילויות ספורט כגון משטחי
גולף ,דשנים מיוחדים לחקלאות ,מוצרים להגנת הצומח ,חממות ומגדלי יבולים
מיוחדים ,מצעי גידול וזרעי דשא הנמכרים תחת שמות מותג ידועים 3ליחידה העסקית
קו מוצרים גדול ומגוון של דשנים מיוחדים לשחרור מבוקר ושחרור מושהה באיכות
ויעילות גבוהה במיוחד התורמים גם לאיכות הסביבה ,וכן דשנים מסיסים במים
המשמשים בעיקר לחקלאות מתקדמת 3פעילות המו"פ של היחידה היא מהמובילות
בתחומה ,והניבה שורה של פטנטים ומוצרים ייחודיים 3כן בבעלותה מפעלי יצור
הנמצאים בהולנד ,ארה"ב ובריטניה ,כמו גם  .מכרות כבול למצעי גידול בבריטניה3
היקף המכירות וה EBITDA -המצרפי של היחידה הנרכשת ,נכון לשנה המסתיימת
בספטמבר  ,0212הינו  040מליון דולר ו .134 -מיליון דולר ,בהתאמה3

אודות כיל
כיל הנה חברה רב-לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים3
במציאות של צמיחה עולמית מתמדת לצד צמצום במשאבים ,עיקר פעילותה של כיל
מוכוונת לשיפור זמינות ואיכות המזון והמים בעולם ,ולייעול תהליכי ייצור ושיפור
מוצרים3
כיל אחראית לכשליש מייצור הברום העולמי ,והיא נמצאת במקום השישי בייצור
האשלג בעולם 3לכיל מעמד מרכזי בעולם בשוקי האשלג ,הברום ,החומצה הזרחתית
הנקייה ,הפוספטים המיוחדים ,מעכבי בעירה על בסיס ברום וזרחן וכימיקלים למניעת
התפשטות שריפות3
כיל פועלת בשלושה מגזרים :כיל דשנים ,כיל מוצרים תעשייתיים וכיל מוצרי תכלית3
לכיל מפעלי ייצור ,מערך משרדי שיווק ,מסופים ,מחסנים ומרכזי הפצה ברחבי העולם:
בישראל ,אירופה ,ארה"ב ,דרום אמריקה וסין3
לכיל זיכיונות ארוכי טווח למינרלים המצויים בים המלח המאפשרים הפקת מוצרים
ייחודיים בעלויות תחרותיות 3כיל מפיקה מים המלח אשלג ,ברום ,מגנזיום ,מוצרי
מגנזיה ומלחים שונים 3כמו כן כיל כורה פוספטים מהנגב וכן אשלג ומלח ממכרות
באנגליה ובספרד3
כיל הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל-אביב ( 3)TASE:ICLהחברה מעסיקה
כיום כ 11,222 -עובדים מתוכם כ 0,222 -ברחבי העולם וכ 0,222 -בישראל3
בשנת  0222הסתכם מחזור המכירות של כיל בכ 4.6-מיליארד דולר וכ 50%-ממנו
נבע מיצור המתבצע בישראל3
אודות כיל דשנים
כיל דשנים הינה ממגזרי הפעילות העיקריים של כיל ,מפיקה ומשווקת דשנים ברחבי
העולם 3כיל דשנים מפיקה אשלג מים המלח במפעלי הים המלח וכורה ומפיקה אשלג
ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה 3כמו כן משתמש המגזר בחלק מהאשלג
לייצור דשנים מורכבים3
כיל דשנים כורה סלע פוספט המשמש לייצור דשנים וחומצות באמצעות רותם אמפרט
נגב הכורה סלע פוספט במכרות פתוחים בנגב 3סלע הפוספט מעובד בישראל למוצרי
המשך ובהם חומצה גופרתית ,חומצה זרחתית חקלאית ,דשני פוספט ,דשנים
מורכבים המבוססים בעיקר על אשלג ,פוספט ודשנים מיוחדים 3כיל דשנים מייצרת
דשנים גם בהולנד ,גרמניה ובלגיה 3בנוסף מייצרת כיל דשנים תוספי מזון לבעלי חיים,
על בסיס פוספט ,בתורכיה ובישראל3
כיל דשנים משווקת את מוצריה ברחבי העולם ובמיוחד באירופה ,ברזיל ,הודו ,סין
וישראל 3לכיל דשנים חברה בת לדשנים מיוחדים ונוזליים" ,דשנים וחומרים כימיים",
הפעילה מאוד בישראל וממוקמת במפרץ חיפה3
הזרוע הלוגיסטית היבשתית של כיל דשנים בישראל היא חברת מפעלי תובלה
האמונה על השינוע היבשתי של תוצרת החברות מאתרי הייצור לנמלי אילת ואשדוד
והובלת חומרי הביניים והגלם בין אתרי הייצור השונים3

