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  :ל בתחום הפוספט"מבצעת רכישה נוספת בחוכיל 

 .FOSBRASILבחברת  VALEרוכשת את חלקה של 

מלחים וחומצות  תחום ייצורבשל כיל  תחזק את מעמדההרכישה 

   ותרחיב את פעילותה בדרום אמריקהפוספט מבוססות 

 הצעד הבא" -אסטרטגיה החדשה של כיל הרכישה הינה בהתאם ל

, להמשך  גידול בעשור הקרוב באמצעות רכישות בשווקי המזון, "קדימה

 החקלאות והחומרים המורכבים

 

שמספקת את צרכיה החיוניים של , מבוססים מינראלים ייחודייםיצרנית גלובלית של מוצרים , כיל

מגזר כיל מוצרי הודיעה היום כי  ,מורכביםוהחומרים ה, החקלאות, המזוןבעיקר בשווקי האנושות 

שהינה מיזם משותף  .Fosbrasil S.Aבחברת  Vale Fertilizantesתכלית ירכוש את חלקה של 

תגדיל את  VALEרכישת חלקה של 2 בברזיל הממוקם, לייצור חומצה זרחתית ודשנים נבחרים

 2בדרום אמריקה מובילהההחומצה הזרחתית  תשהיא יצרני Fosbrasil -ברוב ל ל כילשהבעלות 

 2טיים אחריםנבברזיל ואישורים רלווהרשות להגבלים עסקיים אישור הרכישה כפוף לאישור 

הכוללת מרכיב של , "קדימה הבא צעד ה" -אסטרטגיה החדשה של כיל הרכישה הינה בהתאם ל

בשוקי יעד התמקדות תוך , בשוק המזון העולמימבוססת פוספט גידול והרחבה של פעילות 

לכיל יתרון גדול הנובע מהיותה החברה היחידה בעולם המייצרת  2צומחים במדינות המתפתחות

מכריית סלע ועד ייצור מתוחכם של מוצרי קצה  –לאורך כל שרשרת הערך בתחום הפוספט 

ייחודיות   סינרגיות צולניתוך , המזון והחומרים המורכבים, מבוססי פוספט לשוקי הדשנים

מימוש היעד האסטרטגי של הרחבה גלובאלית של פעילות 2 מגוונת ויוצאת דופן ומומחיות

 2 מחקר ופיתוחוהן באמצעות באמצעות רכישות הפוספט של החברה מתבצע הן 

 והיא גם משמשת, מוצרי מזון ומשקאות במגוון רחב של מרכיב מרכזי היא חומצה זרחתית

היא יצרנית ומשווקת  כיל 2וביישומים תעשייתיים ייצור דשנים מורכבים ומתקדמים, בעיבוד מזון

, מקסיקו, הברית ארצות ,בברזיל מפעלי ייצורעם , ופוספטים זרחתית השל חומצחשובה  עולמית

, ללקוחותיה  כיל של לטווח ארוך  למחויבות נוספת דוגמא היא זו רכישה2 וסיןישראל , גרמניה



 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

התרחבות גלובאלית וקרבה לשווקים , מתמדת ושימוש בטכנולוגיה מתקדמתהתפתחות תוך 

 2 גבוהה שירות רמתסל מוצרים אטרקטיבי ו, גמישות שיווקית, המתפתחים

מיצובה מסייעת לנו לחזק את  רכישה זו: "מסרכיל מוצרי תכלית  ל"מנכ, מארק וולמר

זהו צעד  2בשוק המזון העולמיכיל בתחום החומצות והמלחים מבוססי פוספט הבינלאומי של 

שכוללים גם , בעשור האחרון מיישמים שאנחנו באסטרטגיית ההתרחבות הגלובלית חשוב נוסף

 ,מהירה בצמיחה שנמצא גלובלי משמעותי כיל לשחקן את שהופכותמשלימות רכישות  ביצוע

 "2םבימורכ וחומרים ,מזון ,צרכים החיוניים של העולם ובהם חקלאותל ם שנותנים מענהבתחומי

 

י רכשה כיל מספר חברות שמייצרות מוצרים מבוססי פוספט לשוק, לאורך השנים האחרונות

  :ובהם, החומרים המיוחדיםו הדשנים, המזון

 HAGESUD 3102-   יצרנית גרמנית מובילה של תערובות תבלינים מובחרות ותוספי

 2מזון לעיבוד בשר

 Thermphos International B.V. ‘s, 2113-  פוספט יצרנית מגרמניה שלP2S52 

 Halox ,2111- מבוססי פוספט מיוחדיםהמוצרים חברה אמריקאית מובילה בתחום ה 

 2 הציפוי והחיפוי, לתעשיית הצבע

 Cosmocel Quimica S.A, 2111- מכירה של בבייצור ו עוסקתחברה ממקסיקו ה

 2מבוססי פוספט תוספי מזון

 Everris (Scotts Global Pro לשעבר) ,יצרנית גלובלית של דשנים מיוחדים  -2111

 2הממוקמת בהולנד ובגרמניה

 Fuentes ,2111- 2יצרנית מספרד של דשנים מיוחדים 

Biogema ,2112- 2יצרנית מצרפת של מוצרים לכיבוי שריפות 

 Supresta ,2112- ב "עם מפעלי ייצור בארה יצרנית של מעכבי בעירה על בסיס זרחן

 2וגרמניה

 Fire Trol ,2112-  יצרנית קנדית של מוצרים מבוססי פוספט למניעת התפשטות

 2שריפות

 Astaris ,2112-  חומצה זרחתית ושל כימיקלים , מלחי פוספטיצרנית אמריקאית של

 2מבוססי זרחן

 

 :אודות כיל



 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

חיוניים של ה הצרכיאת שממלאת , יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססים מינראלים ייחודייםכיל היא 

 2 מורכביםהוהחומרים , החקלאות, המזוןבעיקר בשווקי  האנושות

 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 והפוספט

 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, לסביבהוידידותית  יעילה יותרל אנרגיהה חיפושי בתחום פעילותה

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

 ,ייצור אנכית החל מחומרי הגלם ועד למוצרים מורכבים פעילויותכולל , יתרונות ייחודיים ממספרנהנית 

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

 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, שמפעלינו פועלים בקרבן ומהן מגיעים עובדינו

 2 מחזיקי העניין של החברה

 12,111 -מעסיקה כיום כ החברה(TASE:ICL 2)אביב -כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

 522-הסתכמו בכ 2112כיל בשנת  מכירות 2 רובם בנגב, בישראל 2,111 -מהם כ, עובדים ברחבי העולם

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

 group.com-www.icl 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

   2ול במיםהבניה והטיפ, 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/
http://www.icl-pp.com/

