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 2019כיל תיכלל במדד השוויון המגדרי של בלומברג לשנת 

 

הזוכה  ,בענףהמובילות  החברות ןהיא החברה הישראלית היחידה, והיחידה מביכיל 
 שקיפות בדיווח לגבי מדיניות מגדריתלבותה לקידום שוויון מגדרי ולהכרה עבור מחוי

 

יצרנית עולמית מובילה של מינרלים וכימיקלים מיוחדים  (NYSE & TASE: ICL),כיל  – 2019 ינוארב 26תל אביב, 

 חברות ציבוריות ברחבי העולם שייכללו במדד השוויון המגדרי של בלומברג לשנת  230היא אחת מ  כיהודיעה היום 

2019 (Gender Equality Index – GEI) מכיר בחברות המחויבות לשקיפות בדיווח לגבי מדיניות מגדר . המדד

רותיה הגלובליות המובילות והמקדמות שוויון מגדרי. כיל היא החברה הישראלית היחידה במדד והיחידה מבין מתח

 בענף הכימיקלים המיוחדים והדשנים.

 

המדד לשנת  .מדיניותסף שנקבעה, בהתבסס על שקיפות וציבוריות שזכו לציון גבוה מרמת  כולל חברות GEIמדד ה 

והן  טריליון דולר 9מדינות ואזורים. לחברות הכלולות שווי שוק מצרפי של  36סקטורים ומ  10כולל חברות מ  2019

מיליון נשים. זו שנתו השנייה של המדד שפורסם לראשונה ע"י בלומברג  7מיליון אנשים, מהם  15 -ממעסיקות יותר 

למדד המעודכן תתאפשר החל מיום  . הגישה{<BGEI Index DES <GO}. למנויי בלומברג גישה למדד ב 2018ב 

  .2019בינואר  18שישי, ה 

 

היוקרתי של בלומברג  GEIינה: "כיל גאה להיכלל במדד ה , ציגלובלי משאבי אנושל בכירהסמנכ"לית אילנה פחימה, 

. אנו שואפים להיות מעסיק מועדף, וככזה, אנו מקדמים באופן רציף שוויון, העסקת נשים וקידומן במקום 2019לשנת 

בשנת  33%ל  2017בשנת  11%העבודה ברחבי העולם. לדוגמה, שיעור הנשים בקרב ההנהלה הבכירה של כיל עלה מ 

לכבוד הוא לנו להיות חלק מקבוצה לקידום שוויון מגדרי ו הכללתנו במדד מעידה על השקיפות שלנו ומחויבותנו .2018

 ייחודית הכוללת כמה מהארגונים המובילים בעולם".

 

 על פעילותן במדידת שוויון מגדרי פטר גראואר, יו"ר בלומברג, ציין: "אנו מברכים את כיל ואת החברות האחרות

אינדיקטור חזק לעובדיה, למשקיעים ולעמיתים של בלומברג. הכללתה של כיל במדד מהווה  GEIד ה באצמעות מד

 ". מתמשכים למען מקום עבודה כוללני באמתלקידום מאמצים  דוגמא מובילה להיותהבתעשייה כאחד, 

 

## 

 כיל אודות

 ופוספט אשלג ,ברום של ערך שרשרות מפעילה אשר מיוחדים וכימיקלים מינרלים של מובילה עולמית יצרנית היא כיל

 בטכנולוגיה ומשתמשת תחרותי מיצוב בעלי מינרלים מנכסי גלם חומרי מפיקה כיל. ייחודי משולב עסקי מודל תחת

 כיל. העולם רחבי בכל מרכזיים ותעשייתיים חקלאיים בשווקים ללקוחות מוסף ערך יצירת לשם תעשייתי ובידע

 היצע את ולגוון לחזק החברה בכוונת, בנוסף. פעילותה שבליבת הערך שרשרות בכל המוביל מעמדה בחיזוק מתמקדת

 הסביבה גם כמו, לרשותה העומד האגרונומי והידע יכולותיה מינוף באמצעות, לחקלאות החדשניים הפתרונות

וצרים תעשייתיים פעילות כיל מתנהלת בארבע חטיבות עסקיות: מ .בישראל הקיימת המתקדמת הטכנולוגית

 ופתרונות חדשניים לחקלאות. (5O2P ערך ברום ועסקים משלימים(, אשלג, פתרונות פוספט )שרשרת הערך ה)שרשרת 
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 (.NYSE & TASE: ICL) אביב בתל ערך לניירות ובבורסה יורק בניו ערך לניירות בבורסה למסחר רשומות כיל מניות

 למידע. דולר מיליארד 5.4 לסך הסתכמו 2017 בשנת ומכירותיה העולם ברחבי עובדים 11,000 -כ מעסיקה חברהה

 .www.icl-group.com בכתובת החברה של האינטרנט באתר בקרו, נוסף

 

 

 מידע נוסף: –מדד השוויון המגדרי של בלומברג 

מכיר בחברות המחויבות לשקיפות בדיווח מגדרי ומקדמות שוויון נשים. מסגרת הדווח הסדורה של  GEIמדד ה 

שיטת גילוי בינלאומית  הןל ספקתמו כיצד הן מקדמות שוויון מגדריבלומברג מאפשרת לחברות ציבוריות לגלות 

שקיפות היא אינדיקטור מרכזי  .גדריים באמצעות סטטיסטיקה, מדיניות ומחויבותסדורה למדידת נתונים מ

ומספר הולך וגדל של משקיעים מעוניינים לכלול בהחלטות ההשקעה שלהם מדדי למחויבותו של ארגון לשוויון מגדרי 

 (, כולל מדיניות מגדרית ופרקטיקות במקום העבודה. ESGסביבה, חברה וממשל תאגידי )

 

כל חברה ציבורית לה ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה אמריקאית והיא בעלת שווי שוק של מיליארד דולר  

ומעלה רשאית להתמודד על הכללתה במדד. חברות שהשיגו ציון מעל סף מסוים  בהתבסס על רמת הגילוי וההשגים 

ות גילוי לגבי מדיניות ופרקטיקה מהחברות הזכאיות להיכלל במדדים מספק 10%בתחום זה נכללות במדד. רק 

 מגדרית. מסגרת הדיווח המגדרית היא וולונטארית וללא עלות. 

 

יתרון קריטי גלובלית בתחום מידע עסקי, פיננסי וחדשות, מעניקה למקבלי החלטות בעלי השפעה ובילה מ בלומברג,

העברת מידע, חדשות ומחקר  – חוזקותיה של החברה על ידי חיבורם לרשת דינמית של מידע, אנשים ורעיונות.

  הן הליבה של מסופי הבלומברג.  –באמצעות טכנולוגיה חדשנית, באופן מהיר ומדויק 
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