
 

 

 

ICL Iberia i AkzoNobel despleguen els acords del 
projecte conjunt de sal vacuum 

 
La nova societat conjunta Sal Vesta Iberia S.L. serà la 
responsable de la producció i comercialització de sal 

d'especialitats 

 
 

Barcelona, 14 de Gener de 2016.- AkzoNobel Industrial Chemicals ha formalitzat avui 
la compra d'accions de la societat Sal Vesta Iberia S.L. a Iberpotash, empresa filial 
d'ICL Iberia, constituint així la societat conjunta Sal Vesta Iberia S.L. que serà la 
responsable de la producció i comercialització de la sal d'especialitats que es produirà 
a Súria. 
 
La sal d'especialitats està destinada principalment a tractament d'aigües, alimentació 
humana i alimentació animal, i la societat Sal Vesta Iberia S.L. serà la responsable del 
packaging i producció d'aquestes pastilles de sal a les noves instal·lacions productives 
de Súria. 
 
Sal Vesta és un dels resultats del contracte signat a l'abril de 2015 entre ICL Iberia i 
AkzoNobel Industrial Chemical, que té com a objectiu produir i comercialitzar 1,5 
milions de tones de sal vacuum d'alta qualitat.  
 
A la foto, d'esquerra a dreta: ICL Iberia: Carles Aleman- ICL Iberia Salt Business Unit 
Director, Joan Güell, Legal Director ICL Iberia, Francesc Cots, Financial Director ICL 
Iberia AkzoNobel: Nils C. Van der Plas - Executive Vice President & General Manager 
Salt & DME Akzo Nobel; Stefan Borgas, CEO ICL; Knut Schwalenberg- Akzo Nobel 
Specialty Chemicals President; Nissim Adar- ICL Fertilizers CEO 
 
 
Sobre ICL. El grup ICL és fabricant mundial de productes basats en minerals especials 
destinats a satisfer les necessitats essencials de la humanitat en tres grans mercats: 
agricultura, alimentació i productes avançats. És un dels líders mundials en producció de 
fertilitzants i sisè productor mundial de potassa. Té una plantilla de 11.000 treballadors a tot el 
món i compta amb plantes productives a Israel, Europa, Amèrica del Sud i la Xina. 
 
Els productes agrícoles que produeix ICL ajuden a alimentar la creixent població mundial. La 
potassa i els fosfats que s'obtenen de les mines s'utilitzen com a ingredients bàsics en els 
fertilitzants i són components essencials en la indústria farmacèutica i en els additius 
alimentaris.  
 


