 ICLחתמה על הסכם למכירת  600,000טון אשלג בהודו במהלך 2021
מחיר המכירה שנקבע בחוזה עומד על  280דולר לטון
תל אביב ,ישראל 5 ,באפריל NYSE( ICL Group LTD. 2021 ,ו ,)ICL :TASE-יצרנית גלובלית מובילה של
מינרלים וכימיקלים מיוחדים ,הודיעה היום כי חתמה על הסכם עם חברת ),Indian Potash Limited (IPL
היבואנית הגדולה בהודו של אשלג ,לאספקת סך כולל של  600,000טון אשלג ,עם אופציות הדדיות ל50,000-
טון נוספים ,אשר יסופקו עד דצמבר  .2021המחיר שנקבע בהסכם עומד על  280דולר לטון CIFFO Indian
 ,Portsגבוה ב 50 -דולר לטון מההסכם הקודם .ההסכם הינו חלק מחוזה לחמש שנים אשר נחתם ב2018-
בין  ICLו. IPL-
אלי אמון ,סמנכ"ל בכיר והמנהל המסחרי של " :ICLהחוזה עליו חתמנו בהודו ,אחד השווקים האסטרטגיים
של  ,ICLהינו חלק מהסכם האספקה לחמש שנים אשר חתמנו בשנת  2018עם  .IPLהחוזה מהווה עדות
נוספת למעמדה המוביל של  ICLבשוק זה ומשקף את התחזקות המומנטום החיובי בשוקי הדשנים בעולם,
כאשר תנאי מזג אוויר נוחים ,עלייה בשטחי הזריעה והיצע מוגבל ,תורמים לביקוש עולמי איתן לאשלג".
###
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  .)ICL :TASE -החברה מעסיקה
מעל  11,000עובדים ברחבי העולם ,והכנסותיה לשנת  2020הסתכמו בכ 5.0-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 ,FacebookובInstagram -
מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה המקורית שפורסמה באתר החברה ,אשר היא המחייבת
מבחינת החברה.
אנשי קשר  -קשרי משקיעים
פגי ריילי ת'ארפ
סמנכ"לית קשרי משקיעים גלובאלית
+314-983-7665
Peggy.ReillyTharp @icl-group.com

אשת קשר לעיתונות
דודי מוסלר
מנהל קשרי משקיעים
+972-3-684-4448
Dudi.Musler@icl-group.com

עדי בג'איו
שרף תקשורת
+972-52-4454789
Adi@scherfcom.com

