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ICL  2020במהלך  טון אשלג בהודו 410,000למכירת הסכם חתמה על 

גלובלית מובילה  יצרנית(, TASE: ICL-ו NYSE) Group LTD.  ICL– 2020 במאי 18ישראל, תל אביב, 

 Indian Potash Limitedעם חברת הסכם כי חתמה על היום הודיעה מיוחדים,  וכימיקליםמינרלים של 

(IPL) טון אשלג, עם אופציות  410,000, היבואנית הגדולה בהודו של אשלג, לאספקת סך כולל של

 50 -נמוך בבהסכם שנקבע המחיר  .2020טון נוספים, אשר יסופקו עד דצמבר  30,000-הדדיות ל

לק הינו חההסכם  בחוזים האחרונים בהודו.שנקבעו , בהתאם למחירים מההסכם הקודם דולר לטון

 .IPL -ו ICLבין  2018-לחמש שנים אשר נחתם במחוזה 

אשר חתמנו עם הודו, אחד השווקים ההסכם ": חטיבת האשלג מסרנשיא נועם גולדשטיין, 

, IPLעם  2018-האספקה לחמש שנים אשר חתמנו במהסכם האסטרטגיים של החברה, הנו חלק 

 והוא מחזק את מעמדנו המוביל בשוק זה.  ,יבואנית האשלג הגדולה בהודו

ת ענפה, יבעלי פעילות חקלאמדינות במספר הזריעה תנאי מזג אויר נוחים יחד עם עליה בשטחי 

שחתמנו בהסכמים כמו גם  ,תורמים לביקוש יציב לאשלג, כפי שבא לידי ביטוי בחוזה אספקה זה

 בסין."לאחרונה 

 

 

 ICL אודות

ICL  הינה חברה גלובלית של מינרלים וכימיקלים מיוחדים, המפעילה שרשראות ערך המבוססות על

פי מודל עסקי משולב וייחודי. החברה מפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים בעלי -ברום, אשלג ופוספט, על

 מיצוב תחרותי, ומשתמשת בידע טכנולוגי ותעשייתי ליצירת ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים

ותעשייתיים מרכזיים ברחבי העולם. החברה מתמקדת בחיזוק מעמדה המוביל בכל שרשראות הערך 

שבליבת פעילותה. בנוסף, החברה מתכננת לבסס ולגוון את סל המוצרים והפתרונות החדשניים שהיא 

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

 יבה הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראל. הסב

פעילות החברה נחלקת לארבעה מגזרים: מוצרים תעשייתיים, אשלג, פתרונות פוספט ופתרונות 

 חדשניים לחקלאות. 

מניות החברה רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב )סימול בבורסת 

עובדים ברחבי העולם,  11,000(. החברה מעסיקה מעל TASE :ICL -אביב ובבורסת תל  NYSE –ניו יורק 

 מיליארד דולר.  5.3-הסתכמו ב 2019והכנסותיה לשנת 

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