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כיל חתמה על מזכר הבנות עם אנרג'יאן לאספקת גז 
 טבעי לטווח ארוך 

 מחיר תחרותי יותר בהשוואה למחיר הנוכחי בשנה  15תקופה של ההסכם ל

 

יצרנית עולמית מובילה של מינרלים , (NYSE & TASE: ICL) כיל – 2017 אוגוסטב 8תל אביב, 

כי היא חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב עם חברת אנרג'יאן הודיעה היום  ,וכימיקלים מיוחדים

של   BCM 13-עד כה של מחייב לאספק םחתימת הסכקראת משא ומתן לינהלו הצדדים  חריושא

 שנים.  15מיליארד דולר לתקופה של  2 -כבהיקף של לחברה  טבעי גז

לפיתוח  תברישיונוותחנות הכוח של כיל בישראל. אנרג'יאן מחזיקה  םמתקניההגז ישמש עבור 

לכיל על ידי יסופק מצויים במים הטריטוריאליים של ישראל. הגז הטבעי המאגרי הגז כריש ותנין 

 אנרג'יאן עם תחילת הפקת הגז הטבעי במאגרים כריש ותנין.  

והסדרת אספקה של גז הנדרשים יהיה כפוף לקבלת כל האישורים  סופי עם אנרג'יאןההסכם 

 טבעי לחברה במידה והמאגרים הללו לא יפותחו על ידי אנרג'יאן. 

עליו חתמנו עם אנרג'יאן לאספקה הבלתי מחייב "מזכר ההבנות  : מ"מ מנכ"ל כיל, אשר גרינבאום

את כל צרכי האנרגיה שלנו,  ארוכת טווח של גז טבעי עבור המתקנים שלנו בישראל אמור לספק

כנס לפעילות יאשר צפויה לה סדום,וואט החדשה שלנו ב-מגה 240כולל הפעלת תחנת הכוח של 

לקראת סוף השנה. ההסכם עם אנרג'יאן יאפשר אספקת גז במחירים אטרקטיביים יותר בהשוואה 

הגדולות  למחיר שהחברה משלמת תחת החוזים הנוכחיים. כבר כיום כיל היא אחת הצרכניות

במשק של גז טבעי, והסכם זה עומד בקנה אחד עם המאמצים שאנו משקיעים בשנים האחרונות 

 "., לצמצום הזיהום ושימור הסביבהבמעבר למקורות אנרגיה נקיים עבור מתקני הייצור שלנו

 

 אודות כיל

 של החיוניים צרכיה את שמספקת ייחודיים מינרלים מבוססי מוצרים של גלובלית יצרנית היא כיל

 הנסחרת ציבורית חברה הינה כיל. המורכבים והחומרים, החקלאות, המזון בשוקי בעיקר האנושות

 13,000-כ כיום מעסיקה החברה(. TASE AND NYSE:ICL) יורק ובניו אביב-בתל בבורסה

 בקרו נוסף למידע. דולר מיליארד 5.4 -בכ הסתכמו 2016 בשנת מכירותיה. העולם ברחבי עובדים
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