 ICLזוכה להכרה עולמית על מאמציה בהתמודדות עם שינוי האקלים
 ICLזכתה בציון  -Aבדו"ח האקלים של  CDPלשנת 2020
הציון הגבוה ביותר ,יחד עם חברה נוספת ,מקרב כל החברות הישראליות ,והגבוה
ביותר ,יחד עם חברה נוספת ,מקרב כל חברות ייצור הדשנים הגלובליות
תל אביב ,ישראל 21 ,בדצמבר NYSE( ICL Group LTD. 2020 ,ו ,)TASE: ICL-יצרנית גלובלית מובילה
של מינרלים וכימיקלים מיוחדים ,הודיעה היום כי דורגה  -Aבשנה השנייה ברציפות ,בהתבסס על דו"ח
האקלים של  CDPלשנת  .2020הדירוג מציג שקיפות וביצועים הקשורים להפחתת גזי חממה ()GHG
ופעולות לשינוי האקלים .דירוג  ICLלשנת  2020הוא הגבוה ביותר ,יחד עם חברה נוספת ,מקרב חברות
ישראליות ,והיא חולקת את ההובלה עם חברה נוספת בקרב יצרניות הדשנים הגלובליות.
ארגון ה  )Carbon Disclosure Project( CDPאוסף ומדרג מידע וביצועים בנוגע להתמודדות עם שינויי
האקלים מכ 8,000 -חברות ברחבי העולם ומשרת למעלה מ 500 -משקיעים המנהלים נכסים בהיקף
של כ 100 -טריליון דולר .דו"ח ה CDP -על  ICLמבוסס על נתוני  2019וכולל סקירה מקיפה של פליטות
גזי החממה ,יעדים ויוזמות להפחתתן .בנוסף ,הדו"ח עוקב אחר הסיכונים ,ההזדמנויות והאסטרטגיה
העסקית הקשורים לשינוי האקלים .הדו"ח סוקר גם את השתתפות  ICLבמסגרות סחר בפליטות ,את
המעבר ההדרגתי שלה לאנרגיה מתחדשת ,הליכי אימות חיצוניים ונושאים קשורים נוספים.
ציון ה CDP-הגבוה של  ICLמתווסף למספר הישגים אשר הושגו לאחרונה במדדי קיימות ודירוגים
נוספים:
-

דירוג בלומברג בנושאי קיימות בתחומי הסביבה ,החברה והממשל התאגידי ( :)ESGציון ,68
הגבוה ביותר מבין החברות המקבילות לה בענף הדשנים והחברות הישראליות

-

 :FTSE4GOODכניסה למדד העוקב אחר חברות עם ביצועי  ESGחזקים

-

מדד מעלה לאחריות התאגידית :הציון הגבוה ביותר של 'פלטינום '+

-

מדד השוויון המגדרי של בלומברג ( :)GDIנכללת במדד בשנה השנייה ברציפות

רביב צולר ,נשיא ומנכ"ל " :ICLאנו גאים בהישג זה ,המיוחס להפחתה העקבית שלנו בפליטת ה-
 GHGהגלובלית בשנים האחרונות .הצלחנו ליישם את תכניות ההתייעלות האנרגטית שלנו ולמנף את
השימוש בטכנולוגיות חדשניות להפחתת פליטת גזי חממה ICL .נותרה מחויבת להמשך שיפור
והתאמת שיטות הניהול הטובות ביותר בכל רכיבי הקיימות".
את דוח ה CDP -המלא משנת  2020ניתן למצוא כאן.

אודות ICL
 ICLהינה חברה גלובלית של מינרלים וכימיקלים מיוחדים ,המייצרת פתרונות הנותנים מענה לאתגרי
הקיימות של האנושות בשוקי המזון ,החקלאות והתעשייה הגלובאליים ICL .ממנפת את משאבי הברום,
האשלג והפוספט הייחודיים שלה ,את צוות עובדיה המיומן והמסור ואת המיקוד שלה במו"פ ובחדשנות
טכנולוגית ,כדי להניע צמיחה בכל שוקי הקצה שלה .מניות החברה רשומות בבורסה לניירות ערך בניו
יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימול בבורסת ניו יורק –  NYSEובבורסת תל אביב :TASE -
 .)ICLהחברה מעסיקה מעל  11,000עובדים ברחבי העולם ,והכנסותיה לשנת  2019הסתכמו ב5.3-
מיליארד דולר.
למידע נוסף ,בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.icl-group.com :
כדי לגשת לדו"ח האחריות התאגידית האינטראקטיבי של החברה ,הקליקו כאן.
תוכלו ללמוד עוד על  ICLב  Linkedin ,Facebookוב Instagram
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