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 של בלומברג ESGכיל דורגה במקום הראשון בקרב חברות ההשוואה במדד ה 

 כיל שומרת על המקום הראשון בקרב החברות הישראליות המדורגות ע"י בלומברג

מינרלים של גלובלית מובילה  יצרנית, (TASE :ICL-ו NYSEכיל ) – 2020, ינוארב 6תל אביב, ישראל, 

לאחר השלמת דירוג בלומברג בנושאי קיימות בתחומי הסביבה,  כי הודיעה היוםמיוחדים,  וכימיקלים

 52ו  60לעומת  67, עלה ציון החברה ל 2018"( בהתבסס על נתוני ESGהחברה והממשל התאגידי )"

, בהתאמה. לראשונה זכתה כיל לציון הגבוה מבין החברות המקבילות 2016ו  2017בהתבסס על נתוני 

ה השנייה ברציפות בה זוכה כיל לציון הגבוה ביותר בקרב החברות לה בענף הדשנים. בנוסף, זו השנ

 הישראליות המדורגות ע"י בלומברג.

פרמטרים המודדים את ביצועי החברות בתחום הקיימות  250של בלומברג מתבסס על כ  ESGמדד ה 

ובדים, תוך בחינת מגוון פרמטרים כגון השפעה סביבתית, בריאות ובטיחות, שוויון וגיוון בהעסקת ע

. משקיעי קיימות ברחבי העולםקרב ב ביליםאחד המדדים המומדד זה הנו אתיקה, ממשל תאגידי ועוד. 

הדירוג מתייחס למידע ציבורי הנאסף ע"י האנליסטים של בלומברג, בין השאר דוח האחריות 

 והדוחות הכספיים של כיל. CDPהתאגידית, דוח ה 

 פרקטיקותההישג הבולט של כיל הוא תוצאה של שיפור מתמשך של מנכ"ל כיל, מר רביב צולר מסר: "

מיוחס גם  השיפורהשקיפות שלנו בכל נושא הקיימות.  ושל הצעדים שנקטנו להגברתשלנו  ESG -ה

. שמבצעת החברה מדי שנהקיימות ים בנושאי פערהניתוח ב מנהלי ועובדי כילמאמצים שהשקיעו ל

ח האחריות התאגידית המפורט, בדו באים לידי ביטוימות של כיל לקידום קיי יםהנרחב ציםהמאמ

 המתקדם והחדשני של החברה".

 sustainability.co.il-group-http://icl/קישור לדוח האחריות התאגידית של כיל:  

 אודות כיל

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

 איכותייםמפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים  החברהאשלג ופוספט במודל עסקי משולב וייחודי. 

ומשתמשת בידע תעשייתי וטכנולוגי לפיתוח מוצרים בעלי ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים 

שייתיים מרכזיים ברחבי העולם. כיל מתמקדת בחיזוק מעמדה המוביל בכל שרשרות הערך ותע

ולגוון את סל המוצרים והפתרונות החדשניים  בסספעילותה. בנוסף, החברה מתכננת ל יבתהעומדות בל

שהיא מציעה לחקלאות תוך מינוף יכולותיה הקיימות והידע האגרונומי העומד לרשותה, וכן באמצעות 

ארבע חטיבות עסקיות: ב מתבצעתכיל פעילות הסביבה הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראל. 

 -ימים(, אשלג, פתרונות פוספט )שרשרת המוצרים תעשייתיים )שרשרת הערך של ברום ועסקים משל

5O2P מניות כיל רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות חדשניים לחקלאות( ופתרונות .

(. החברה מעסיקה TASE :ICL - ובבורסת תל אביב  ,NYSE – ערך בתל אביב )סימול בבורסת ניו יורק

 מיליארד דולר.  5.6-הסתכמו ב 2018כנסותיה לשנת , והברחבי העולםעובדים  11,000-יותר מ

 .group.com-www.icl – למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של החברה ב
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