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 2019בדירוג מעלה  'פלטינה +'כיל זכתה בציון המקסימלי 
 

(, יצרנית עולמית מובילה של מינרלים NYSE & TASE: ICLכיל ) – 2019ביולי,  2תל אביב, ישראל, 

רביב צולר, מנכ"ל כיל, פתח הבוקר את המסחר בבורסה לניירות ערך כי  וכימיקלים מיוחדים הודיעה היום

בתל אביב, באירוע בו הוכרזו הציונים ב'דירוג מעלה לאחריות תאגידית'. אירוע פתיחת המסחר נערך 

  .התאגידית, נציגי ממשל ועודבהשתתפות ראשי החברות המדורגות, בכירי המשק, קהילת האחריות 

פלטינה 'בדירוג המקסימלי  זכתהזוהי השנה השישית ברציפות בה כיל משתתפת בדירוג ולראשונה אי פעם 

+'.  

מהחברות הישראליות הגדולות  100-יותר ממוביל בישראל, בו משתתפות מעלה הוא ארגון גג מקצועי 

ת. 'דירוג מעלה לאחריות תאגידית' מתבסס על במשק, אשר מחוללות שינוי בתחום האחריות התאגידי

קריטריונים מפורטים במגוון תחומי הקיימות: הגנת הסביבה, אתיקה בעסקים, הוגנות וגיוון בהעסקה, 

 מעורבות בקהילה, ממשל תאגידי, רכש מקיים ואחרים. 

בין היתר, בזכות צעדים לקידום הארגון  ,התאפשר 'פלטינה +'בזכייה לראשונה בדירוג  של כילההישג 

כמעסיק מועדף ובהם: עלייה בשיעורי התרומה לקהילה והתנדבות העובדים ומאמצים מוצלחים להגברת 

אשר  'בטיחות מהשורה הראשונה ואחריות סביבתית'סטנדרט קביעת הגיוון התעסוקתי בחברה. בנוסף, 

פעילות במסגרת יוזמת כן חום הביצועים הסביבתיים וחברה חדשים בת-בא לידי ביטוי בקביעת יעדים חוצי

 )'יחד למען קיימות'( להגברת רכש מקיים בקרב התעשייה הכימית הגלובלית. TFS-ה

בבורסה לניירות ערך. המדד  במדד מעלהתוצאות הדירוג מתפרסמות מידי שנה עם עדכון הרכב החברות 

ים הפיננסיים, אלא גם על סמך מידת האחריות מאפשר להשקיע במניות של חברות לא רק על סמך הביצוע

 החברתית שלהן. 

את השנה : "כיל מובילה , שיבח את מאמצי כיל בדברים שנשא מעל בימת הטקסמנכל מעלה ,מומו מהדב

 בציון המקסימאלי ולראשונה זוכה החברות הנסחרות בת"א מתחום הפרמצבטיקה והכימיהסקטור 

 ציגמה, כיל דוח האחריות התאגידית המתקדם והמרשים של באתר בקרל כולכםפלטינה פלוס. אני ממליץ ל

 SDG – Sustainableשל האו"ם ) הגלובליים יעדי הפיתוח ברי הקיימאל באופן חדשני את תרומת החברה

Development Goals)" 

חלק ממכלול  , הינםודירוגה הגבוהמעלה במדד השתתפותה של כיל רביב צולר, נשיא ומנכ"ל כיל, הוסיף: 

 האסטרטגית המחויבות השקיפות והעשייה הנרחבים של כיל בתחום האחריות התאגידית ומבטאים את

 ."לשיפור מתמיד ולניהול מתקדם בכלל תחומי הקיימות של החברה
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רביב צולר, מנכ"ל כיל, פתח הבוקר את המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, באירוע בו הוכרזו הציונים 
ב'דירוג מעלה לאחריות תאגידית'. אירוע פתיחת המסחר נערך בהשתתפות ראשי החברות המדורגות, בכירי 

 , קהילת האחריות התאגידית, נציגי ממשל ועוד.המשק

 

## 

 אודות כיל

שרשרות ערך של ברום, אשלג כיל היא יצרנית עולמית מובילה של מינרלים וכימיקלים מיוחדים אשר מפעילה 
ומשתמשת  בעלי מיצוב תחרותיפוספט תחת מודל עסקי משולב ייחודי. כיל מפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים ו

בטכנולוגיה ובידע תעשייתי לשם יצירת ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים ותעשייתיים מרכזיים בכל רחבי 
ה. כמו כן בכוונתה לחזק ולגוון בכל שרשרות הערך שבליבת עסקי החבר מובילותההעולם. כיל מתמקדת בחיזוק 

, החברהאת היצע הפתרונות החדשניים שלה לחקלאות, באמצעות מינוף היכולות והידע האגרונומי הקיימים של 
בישראל. מניות כיל רשומות למסחר דואלי בבורסה לניירות ערך  הסביבה הטכנולוגית המתקדמת הקיימתכמו גם 

עובדים ברחבי העולם  12,000 כ(. החברה מעסיקה ICL :ביב )סימולא-יורק ובבורסה לניירות ערך בתל-בניו
מיליארד דולר. למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת  5.6הסתכמו לסך  2018ומכירותיה בשנת 

www.icl-group.com. 
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