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הבינלאומי ההשקעה  דירוגהו את ררשא Fitch -ו S&Pסוכנויות הדירוג 

 עם אופק יציב -BBB תברמ ICL  של

גלובלית מובילה  יצרנית(, TASE: ICL-ו NYSE) Group LTD.  ICL– 2020ביוני,  29 ,תל אביב, ישראל

 את דירוגשניהם ו ררשא Fitch -ו S&Pסוכנויות הדירוג  כיהיום הודיעה מיוחדים,  וכימיקליםמינרלים של 

 לדוחות המלאים. itchFועל  S&Pהקישו על  עם אופק יציב. BBB- תברמ ICL הבינלאומי שלההשקעה 

הנובע מהנכסים   ICLמשקף את הפרופיל העסקי החזק של כי הדירוג ציינו דירוגה תיווסוכנשתי 

הפעילויות בתחומי חוסן של מובילות השוק שלה, ההייחודיים והאסטרטגיים שלה בים המלח, 

הגבוהה נזילות המיוחדים, הכימיקלים הייצור ב תו, הסינרגטיברוםהמיוחדים ועסקי הכימיקלים ה

  .ביחס לחוב הפיננסי נטוהתזרים החזק וכן  ,הזהירה פיננסיתהדיניות והמ

 3.2x-3.4x של EBITDA -חוב לעל יחס ר ותשמ ICLמשקפת את הציפייה כי  S&Pשל הדירוג תחזית 

דשנים של ה היעדשווקי בכלכלי  קרואמוהמצב המחירי הסחורות , כאשר נלקחו בחשבון 2020בשנת 

 .ברוםהו

 המגמה השלילית במחיריכי ה הציפיליציב על רקע הדירוג  אופקאת שינתה  Fitchסוכנות הדירוג 

 2020בשנת  תוביל ,על חטיבת הברום של החברהקורונה ה השפעתו פוספטבו אשלגב תוסחורה

 הודות 2022כבר בשנת  2.2x-כלרמה של  לפני חזרה ,2.7x-לכלחוב הפיננסי נטו  FFO-הביחס  לגידול

 Fitch הון החוזר.בשיפור ו CAPEX-ההפחתת ל פעולותיחד עם  ,ובמחירים המכירכמויות הלעליה ב

שלה ורכישות מיזוגים ה תכניותאת  ממשיש את היכולת ל-ICL דירוג הנוכחי, לל כי בהתאם ציינה גם

 היקף של מאות מיליוני דולרים. ב

היחסים הפיננסיים ואת הנזילות את  מביאים לידי ביטויהדירוגים " :מסר כספיםהקובי אלטמן, סמנכ"ל 

את הנזילות אשר ישפרו עוד יותר פעולות שנקטנו את הכמו כן, הם מביאים לידי ביטוי  .ICLשל הגבוהה 

חסינות  תהמספקפעילות המוצרים המיוחדים,  לדירוג הוא מניע עיקרישנים הקרובות. מהלך השלנו ב

  ".נמצאים בשפלהאשלג והפוספט הסחורות של בזמנים בהם מחירי  גם תוצאותל
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 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 -ובבורסת תל אביב  NYSE –ניו יורק 

 מיליארד דולר.  5.3-הסתכמו ב 2019והכנסותיה לשנת 

  group.com-www.icl: טרנט של החברה בכתובתלמידע נוסף, בקרו באתר האינ

 .כאןהחברה, הקליקו של  האינטראקטיבית התאגידיתכדי לגשת לדו"ח האחריות 

 Instagramוב  Facebook ,Linkedinב  תוכלו ללמוד עוד על כיל

http://www.icl-group.com/
http://icl-group-sustainability.com/
https://www.facebook.com/ICL-GROUP-1796603550469377/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFaGCDpQMk4mgAAAXK9ZH04Vh8SWoM8c9fZcCq92G4CSkkivXn4DT7DCjOsTm3BOmJbxma88IR3qvw1-juD9IkHqP6OJlgvmy9B9Nz3d4-ZowcdQGcolQ1E4GhK2FC7EJJpgMY=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ficl-group
https://www.instagram.com/iclgroup/?igshid=1qe7d3ojkahdn

