
 
 

ICL  זוכה להכרה עולמית על מאמציה בהתמודדות עם שינוי האקלים  

ICL בציון זכתה A- של האקלים ח"דוב CDP 2020 שנתל                                          

 והגבוה, הישראליות החברות כל  קרבמ , יחד עם חברה נוספת,ביותר הגבוה הציון

 הגלובליות הדשנים ייצור חברות  כל קרבמ , יחד עם חברה נוספת,ביותר

גלובלית מובילה    יצרנית  (,TASE: ICL-ו   NYSE)   Group LTD.  ICL  2020 בדצמבר,  21   ,תל אביב, ישראל 

  ח "דו  על   בהתבסס ,  ברציפות  השנייה  שנהב  - A  ה דורג  כי של מינרלים וכימיקלים מיוחדים, הודיעה היום  

(  GHG) חממה גזי  הפחתתל הקשורים וביצועים  שקיפותמציג  הדירוג. 2020 שנתל  CDP של  האקלים

  חברות  קרבמ  , יחד עם חברה נוספת,ביותר  הגבוה  הוא   2020  לשנת  ICL  דירוג .  האקלים   לשינוי  ופעולות

 .  הגלובליות  הדשנים יצרניות  קרבב נוספת עם חברה   והיא חולקת את ההובלה, ישראליות

מידע וביצועים בנוגע להתמודדות עם שינויי   ומדרג אוסףCDP (Carbon Disclosure Project )ה ארגון 

בהיקף   נכסיםנהלים המ משקיעים  500 -מ למעלה  ומשרת  העולם ברחבי  חברות 8,000 - מכ האקלים

  פליטות   של  סקירה מקיפה  וכולל  2019  נתוני  על  מבוסס   ICL  על  CDP  -ה  ח" דו .  דולר  טריליון  100  -כ  של

  והאסטרטגיה ההזדמנויות, הסיכונים אחר  בנוסף, הדו"ח עוקב. ןתהפחתל  ויוזמות ם יעדי ,החממה גזי 

  את , בפליטות סחר במסגרות  ICL השתתפות את גם  סוקר  ח"הדו . האקלים לשינויים הקשור העסקית

 נוספים.  קשורים  ונושאים  חיצוניים  אימות הליכי , מתחדשת  לאנרגיה  שלה ההדרגתי המעבר

  ודירוגים  קיימות במדדי אשר הושגו לאחרונה  הישגים למספר מתווסף  ICLגבוה של ה CDP-ה ציון 

 : נוספים

,  68 ציון :( ESG)  התאגידי  והממשל החברה , הסביבה בתחומי  קיימות בנושאי  בלומברג  דירוג  -

 והחברות הישראליות  מבין החברות המקבילות לה בענף הדשנים ביותר  הגבוה

- FTSE4GOOD : ביצועי   עם   חברות העוקב אחר  מדד ל כניסהESG  חזקים 

 +'   פלטינום'של  ביותר הגבוה הציון : התאגידית אחריותמעלה ל מדד -

 ברציפות   השנייה בשנה כללת במדד נ(: GDI) בלומברג  של המגדרי  השוויון  מדד -

  - ה בפליטת  שלנו ת העקבי הפחתהלהמיוחס  ,זה  בהישג גאים אנו: "ICL ל "ומנכ נשיא , צולר  רביב 

GHG את ולמנף שלנו האנרגטית  עלות התיי ה תכניות את ליישם  הצלחנו. האחרונות בשנים  הגלובלית  

  שיפור המשך ל  מחויבת נותרה ICL. חממה גזי  פליטת להפחתת חדשניות בטכנולוגיות השימוש 

 ". הקיימות  רכיבי   בכל ביותר הטובות הניהול שיטות   והתאמת

 . כאן למצוא  ניתן 2020 משנת המלא CDP -ה  דוחאת 

  

https://iclgroupv2.s3.amazonaws.com/corporate/wp-content/uploads/sites/1004/2020/09/ICL-CDP-Carbon-2020-report-final.pdf
https://iclgroupv2.s3.amazonaws.com/corporate/wp-content/uploads/sites/1004/2020/09/ICL-CDP-Carbon-2020-report-final.pdf
https://iclgroupv2.s3.amazonaws.com/corporate/wp-content/uploads/sites/1004/2020/09/ICL-CDP-Carbon-2020-report-final.pdf


 
 

 ICLאודות  

ICL  ,לאתגרי   הנותנים מענההמייצרת פתרונות הינה חברה גלובלית של מינרלים וכימיקלים מיוחדים

ממנפת את משאבי הברום,    ICLשוקי המזון, החקלאות והתעשייה הגלובאליים.  הקיימות של האנושות ב 

שלה במו"פ ובחדשנות    המיקוד ואת    מסורהו   יומןהמ  העובדיהאשלג והפוספט הייחודיים שלה, את צוות  

מניות החברה רשומות בבורסה לניירות ערך בניו   .שלה  כדי להניע צמיחה בכל שוקי הקצה  , טכנולוגית

:  TASE - ובבורסת תל אביב  NYSE – יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב )סימול בבורסת ניו יורק 

ICL 5.3-הסתכמו ב  2019ה לשנת עובדים ברחבי העולם, והכנסותי 11,000(. החברה מעסיקה מעל  

 מיליארד דולר.  

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

 . כאןהחברה, הקליקו של   האינטראקטיבי  התאגידית כדי לגשת לדו"ח האחריות 

 Instagramוב   Facebook  ,Linkedinב   ICLתוכלו ללמוד עוד על 

 

 אשת קשר לעיתונות    קשרי משקיעים -איש קשר 
 מדמון קסוטולי -אור      מוסלר דודי

 רתתקשו שרף                    קשרי משקיעים        מנהל

+972-3-684-4448     972-52-4447750+ 

group.com-Dudi.Musler@icl    Orli@scherfcom.com 

 

 

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
mailto:Dudi.Musler@icl-group.com

