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כיל : באסיהבעקבות חתימת הסכמים אסטרטגיים עם לקוחות 

   את כושר ייצור תרכובות הברום רחיבהמ

תוך חיזוק  ,נוספים ארוכי טווח אסטרטגייםחתימת הסכמים  ראפשת רחבת כושר הייצורה

   שוקבמעמד החברה 

ים וכימיקלים מיוחדים, מינרלגלובלית מובילה של (, יצרנית NYSE &TASE :ICL) כיל - 2019 ,ספטמברב 10

של ברום ומוצרים מבוססי ברום,  היצרנית המובילה בעולם ,כיל מוצרים תעשייתיים חטיבתכי הודיעה היום 

 נחתמו אשר התקשרות בהסכמים אסטרטגייםל בהמשךזאת  .הברוםתרכובות  כושר ייצוראת  רחיבהמ

 .כובות ברוםותר אלמנטרי עבור מוצרי ברום ,באסיהלקוחות מספר לאחרונה עם 

בעיקר לייצור  תמשמשתרכובת ה, TBBA מעכב הבעירהתרחיב את כושר הייצור של כיל מוצרים תעשייתיים 

 25עד של  היקףב ,בנאות חובב, במפעלי תרכובות הברום עבור תעשיית האלקטרוניקה םמודפסימעגלים 

מעכב בעירה , FR1025ל את כושר הייצור ש 50% -בכ רחיבלה החברה כמו כן, בכוונתאלף טון בשנה. 

. לצורך 10% -צי מכלי הברום )איזוטנקים( בכולהגדיל את  ,לתעשיית הרכבהמשמש  ידידותי לסביבה פולימרי

 -החל מ מיליון דולר 110עד  של שנתיותהכנסות אשר צפויים להניב  מיליון דולר 50 -כ תשקיעהחברה כך, 

2021. 

 ,בייצור הברום בסין של הירידהו האלאסטרטגיים הסכמים  לשבין השאר, , הינה תוצאה כושר הייצורהגדלת 

 .ברום אלמנטרי בשוקו ((HBR חומצה הידרוברומית ,TBBAשל  הביקוש וההיצעמאזן שינוי בל האשר הביא

להביא למוטיבציה  יםצפוי, במדינה הסביבתי הגברת הלחץ הרגולטוריו בסיןמשאבי הברום הידלדלות המשך 

ללא סדיר ורציף להבטיח ייצור על מנת לחפש ספק אמין לטווח ארוך  םיסיניות יותר בקרב לקוח גבוהה

 .הפרעה

, עליהם חתמנו לאחרונה יםהאסטרטגי מיםמסרה כי "ההסכ ,םתעשייתייענת טל, נשיאת כיל מוצרים 

הם עדות למעמדה  ,במפעלי תרכובות הברום בישראל הבעירה ימעכבייצור של הוכתוצאה מכך הרחבת כושר 

 , איכות המוצרים הגבוהה,יעילות הייצורל' בשוק הברום העולמי, כמו גם םתעשייתיישל 'כיל מוצרים יל המוב

ייצור הכושר הרחבת גבוהים שלנו. הבטיחותיים הסביבתיים והסטנדרטים האמינה וה אספקת המוצרים

, נוספיםלקוחות עם  חדשים ארוכי טווח אסטרטגיים הסכמיםב להתקשרו, קיימיםהחוזים בתאפשר לנו לעמוד 

 ".תוך המשך חיזוק מעמדנו בשוק
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  אודות כיל 

, אשלג, כיל היא יצרנית גלובלית מובילה של מינרלים וכימיקלים מיוחדים המפעילה שרשרות ערך של ברום

ומשתמשת בידע  איכותייםמפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים  החברה. ופוספט במודל עסקי משולב וייחודי

כנולוגי לפיתוח מוצרים בעלי ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים ותעשייתיים מרכזיים ברחבי תעשייתי וט

החברה , בנוסף. כיל מתמקדת בחיזוק מעמדה המוביל בכל שרשרות הערך העומדות בלב פעילותה. העולם

ולותיה ולגוון את סל המוצרים והפתרונות החדשניים שהיא מציעה לחקלאות תוך מינוף יכ בססמתכננת ל

. וכן באמצעות הסביבה הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראל, הקיימות והידע האגרונומי העומד לרשותה

שרשרת הערך של ברום ועסקים )מוצרים תעשייתיים : חטיבות עסקיותארבע ב מתבצעתכיל פעילות 

ות כיל רשומות מני. חדשניים לחקלאותופתרונות ( 5O2P -שרשרת ה)פתרונות פוספט , אשלג(, משלימים

ובבורסת   ,NYSE – סימול בבורסת ניו יורק)בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב 

 2018והכנסותיה לשנת , ברחבי העולםעובדים  11,000-החברה מעסיקה יותר מ(. TASE :ICL - תל אביב

 . מיליארד דולר 5.6-הסתכמו ב

 .www.icl-group.com-טרנט של החברה בבקרו באתר האינ, למידע נוסף
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