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 בפעם השנייה ברציפות, כיל זכתה להיכלל במדד השוויון המגדרי של בלומברג

, בענף הדשנים מתחרותיה העיקריותכיל היא החברה הישראלית היחידה, והיחידה מבין  2020גם ב 

 הזוכה להכרה עבור מחויבותה לקידום שוויון מגדרי

מינרלים של גלובלית מובילה  יצרנית, (TASE :ICL-ו NYSEכיל ) – 2020, ינוארב 21תל אביב, ישראל, 

ת במדד השוויון המגדרי וחברות ציבוריות הכלול 325הנה אחת מ כי  הודיעה היוםמיוחדים,  וכימיקלים

. המדד מכיר בחברות המחויבות לקידום שוויון מגדרי ולשקיפות בדיווח לגבי 2020של בלומברג לשנת 

, כמו 2020דה הכלולה במדד לשנת ימגדריות. כיל הנה החברה הישראלית היחמדיניות ופרקטיקות 

 . 2019הדשנים. כיל נכללה גם במדד לשנת  ףגם החברה היחידה בקרב מתחרותיה העיקריות בענ

חברות ציבוריות שזכו לציון הגבוה מרמת הסף שנקבעה, בהתבסס על  במדד השוויון המגזרי כלולות

 50כולל חברות מ  2020הסטטיסטיקה בתחומי השוויון המגדרי. המדד לשנת רמת הגילוי, המדיניות ו

 12ברחבי העולם. לחברות אלה שווי שוק כולל של  ואזורים מדינות 42תעשיות שונות הממוקמות ב 

 . 2018טריליון דולר. המדד פורסם לראשונה בשנת 

כוללת חברות בתחומי פיתוח מדיניות, ייצוג מגדרי ושקיפות. המדידה ההמדד עוקב אחרי ביצועיהן של 

: ייצוג נשי בהנהגת החברה ובדרגי ניהול הביניים, שכר שווה, תרבות של הכללה בחינת מספר קטגוריות

למנויים בעלי מוספי בלומברג גישה למדד וגיוון, מדיניות למניעת הטרדות מיניות ומותג המקדם נשים. 

 . {<BGEI <GO}ב 

אנו גאים להיכלל במדד השוויון סמנכ"לית בכירה למשאבי אנוש גלובליים בכיל ציינה: " ,אילנה פחימה

המגדרי של בלומברג זו השנה השנייה ברציפות. כיל חותרת לשוויון מגדרי בכל מתקניה ברחבי העולם 

ן של נשים. בימים אלה מציגה כיל סדרת עקרונות בתחום הגיוון המגדרי עם כולל העסקת נשים וקידומ

ביישום תכניות  וישמשו אותנו בתחום זה שלנו שיתרמו לשיפור נוסף בפרקטיקותהנחיות מדויקות 

 מחויבותנועתידיות בתחומי הקיימות והשוויון. נוכחותנו במדד השוויון המגדרי של בלומברג מעידה על 

 כוח עבודה מגוון". פות ולפיתוח המתמשכת לשקי

החברות הכלולות במדד השוויון המגדרי של בלומברג לשנת  325פיטר גראואר, יו"ר בלומברג, מסר: " 

, הוכיחו את מחויבותן לשקיפות ולהנהגת פרקטיקות מובילות בדיווח על מידע ונתונים הקשורים 2020

 דרי עולמי."למגדר. מחויבות זו הנה צעד חשוב בקידום שוויון מג

 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 בה הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראל. הסבי

 -מוצרים תעשייתיים )שרשרת הערך של ברום ועסקים משלימים(, אשלג, פתרונות פוספט )שרשרת ה

5O2P מניות כיל רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות חדשניים לחקלאות( ופתרונות .
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(. החברה מעסיקה TASE :ICL - ובבורסת תל אביב  ,NYSE – ערך בתל אביב )סימול בבורסת ניו יורק

 מיליארד דולר.  5.6-הסתכמו ב 2018, והכנסותיה לשנת ברחבי העולםעובדים  11,000-יותר מ
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