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ICL מדד הכללתה ב על מכריזהFTSE4GOOD 

  זוכה להכרה עם הכניסה למדד ESG -ה בתחומי במיקוד האסטרטגי ICLהמאמץ המתמשך של 

גלובלית מובילה  יצרנית(, TASE: ICL-ו NYSE) Group LTD.  ICL– 2020, ליביו 13 ,תל אביב, ישראל

, אשר מדדה .FTSE4Good -למדד הלאחרונה צורפה  כישל מינרלים וכימיקלים מיוחדים, הודיעה היום 

איכות  בתחומישל חברות  הביצועים את , מודדFTSE Russellגלובלית חברת המדדים ההושק על ידי 

 -ה ימדדמגוון רחב של פעילי שוק עושים שימוש ב .(ESG) תאגידי וממשלאחריות חברתית , הסביבה

FTSE4Good בהשקעה המתמקדות  וקרנות פיננסיים מכשירים, מבוססי מדדים השקעה מוצרי ליצירת

 בתחום הקיימות.

מצד גורמי צד הכרה  לקבל ממשיכה ICL כילראות  שמחים אנו" :מסר ,צולר רביב מר, ICL ל"מנכ

 כחברה. שלנו יםהדיווח ושקיפות ESG -תחומי ה שלישי עצמאיים במאמצים המתמשכים שלנו לשיפור

, עסקיים שותפים, עובדים, משקיעים הכוללים עניין בעלי של רחב מגוון לנו יש, מובילה לאומיתרב 

 -תחומי הכי המיקוד האסטרטגי שלנו ב מאמינים אנו. והקהילות בהן אנו פועלים רגולטוריות רשויות

ESG מובילות  על לשמור גם כמו, ורגולטוריות עסקיות דרישות של רחב מערך עם להתמודד לנו מאפשר

 "(.SDGsביעדי פיתוח הקיימות של האו"ם )בכל הקשור בטיפול 

מספר גופי צד שלישי  ידי על להכרה של החברה זכו ESG -היוזמות  ,האחרונות שנתייםבמהלך ה 

נו והכללתהגבוה ביותר בין חברות הדשנים  ESG של הגילוי דירוג) בלומברגים את כוללהעצמאיים, 

(, 2019 ח"דו ב  -A ציון)אקלים  CDP +'(,  הפלטינ' דירוג) מעלה של הקיימות מדד(, מגדרי שוויוןל במדד

 כסף דירוג) EcoVadis -ו בתעשייה( זהב מדליית) IFA(, תאגידיה ממשלהעלאת דירוג ה) אנטרופי

דו"ח האחריות התאגידית האינטראקטיבי של ראו גם את  (.כספק גלובלי קיימותהפרקטיקות  להערכת

ICL. 

 

 ICLאודות 

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

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

, ומשתמשת בידע טכנולוגי ותעשייתי ליצירת ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים יחודיים

ם מרכזיים ברחבי העולם. מניות החברה רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה ותעשייתיי

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

 מיליארד דולר.  5.3-הסתכמו ב 2019עובדים ברחבי העולם, והכנסותיה לשנת  11,000מעסיקה מעל 

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

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

 Instagramוב  Facebook ,Linkedinב  תוכלו ללמוד עוד על כיל
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