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ICL Planet Startup Hub, אפים של -חממת הסטארטICL  ממשיכה להשקיע ,
 מן הצומח תחליפי חלבוןב

 Plantible Foods  שיתוף פעולה עםמודיעה על 
 

חברת מינרלים מיוחדים גלובלית מובילה, הודיעה   ,  ICL  )NYSE: ICL((TASE: ICL) –  2021 ,פברואר ב  16תל אביב, ישראל; 
הכוללת השקעה ושיתופי  פות אסטרטגית  ת נכנסה לשו,  ICL Planet Startup Hubכי פלטפורמת החדשנות שלה,    היום

ושיווק מוצרים  פיתוח  המחקר,  בתחומי  חקלאית  Plantible Foods  עם  ,פעולה  פלטפורמה  אינטגרציה,    ,אנכית   בעלת 
חלבון   ע  פונקציונלי המייצרת  (מצמח  המים  ההשקעה  )lemnaדשת  ל.  בהמשך  גיוס  הנה    Plantible Food  של   Aסבב 

האחרון,  שהושלם   של  בספטמבר  בAstanor Venturesבהובלתה  עולמית  מובילה  ב,  אימפקט  ההשקעות    - תחום 
AgriFood.    

 
 ברזיל ,  אירופה,  ב"ארה  עבור  דולרים  מיליוני  של  אספקה  הסכם  על  חתמו  Plantible Foods  -ו  ICL,  זו  להשקעה  בנוסף

.  מרכזיות  מזון  קטגוריות   פני  על   Plantible  של   המוצרים  פוטנציאל  את   להרחיב  כדי  פעולה  ישתפו  החברות   שתי.  וישראל
 . ICL של  המזון מדעני עם יחד משותפים  מזון יישומי בפיתוח תשתתף Plantible, זו  שותפות באמצעות

 
אנו נרגשים לשתף פעולה עם  "  :ICL Planet Startup Hubומנהלת    ICLסוטובסקי, סמנכ"ל חדשנות חיצונית של  הדר  

Plantible    ביצירה, פיתוח ושיווק של מוצרי חלבון אלטרנטיביים חדשים, תחום בוICL    ,כפי שבא  הופכת לשחקנית מובילה
  הודות   מתחזק  העולמי  האלטרנטיבי  החלבון  שוק.  המתקן החדש שלנו לתחליפי חלבון בארה"ב  ת בהשקלאחרונה  לידי ביטוי  

 Boston  של   מחקר  פי   על,  2035  עד  לפחות   דולר   מיליארד  290-ל  להגיע  צפוי  והוא  ,הצרכנים   של  הביקוש  להמשך
Consulting Group ו- Blue Horizon Corporation." 

 
עי הצמיחה העיקריים של שוק  ומנ: "ICL  -העסקי של פעילות מוצרי המזון המיוחדים בראדו ספורקה, סמנכ"ל השיווק  

שיתוף  .  קיימא אפקטיביות יותר-ותצרכנים ויכולות ייצור ברה תפיסת  ב אורח חיים בריא, שינוי  ל  מעברהחלבון הם  תחליפי  
לשוק את הדור הבא  מהר יותר  שלנו להביא    Better Food  -ית ה מאסטרטגיהוא חלק    Plantible Foodsהפעולה שלנו עם  

 החלבון."ת וטכנולוגישל 
 

פעולה  פי  ושיתו  ותהשקע  לטובתמשתמשת    ICL, הפלטפורמה בה  ICL Planet Startup Hubזוהי ההשקעה השנייה של  
ה  בתחום  חדשניות  חברות  האחרוןagriTech  - הו  foodTech  -עם  ביולי  השקיעה.  הסטארט  ,  של  -חממת  - ב  ICLאפים 

Protera,  הינן בהתאם  ושתי ההשקעות    בעוסק בתכנון ופיתוח חלבונים חדשים באמצעות בינה מלאכותית,אפ  -סטארט
סטרטגיית  גם חלק בלתי נפרד מאאשר מהווה  פונקציונליים,    clean label  ברכיבי מזוןלהתמקד    החממהלאסטרטגיה של  

 .  ICLהמזון העולמית של 
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 ICLאודות 
הינה חברה גלובלית מובילה של מינרלים מיוחדים, המייצרת פתרונות לאתגרי הקיימּות הניצבים בפני   איי.סי.אל גרופ בע"מ

האנושות בשוקי המזון, החקלאות והתעשייה הגלובליים. איי.סי.אל ממנפת את משאבי הברום, האשלג והפוספט הייחודיים 
גית, על מנת להניע צמיחה בכל שוקי הקצה בהם  שלה, את צוות עובדיה המיומן ואת התמקדותה במו"פ ובחדשנות טכנולו

ניו  יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימול בבורסת  היא פועלת. מניות החברה רשומות בבורסה לניירות ערך בניו 
עובדים ברחבי העולם, והכנסותיה לשנת    12,000). החברה מעסיקה מעל  TASE  :ICL  -ובבורסת תל אביב    NYSE  -יורק  

   מיליארד דולר.  7- סתכמו בכה 2021
 

   group.com-www.icl: בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת, למידע נוסף
 כאן, הקליקו ICL Planetלמידע נוסף על 

 כאןהקליקו  ,ח האחריות התאגידית האינטראקטיבי של החברה"כדי לגשת לדו
 Instagram -וב Facebook  ,Linkedinב  ICLתוכלו ללמוד עוד על 

 
 Plantible Foodsאודות 

Plantible Foods    היא חברתB2B    מזון שמטרתה לפתח את החלבון הצמחי הפונקציונלי והישים ביותר  הת  וטכנולוגיבתחום
 ביותר בעולם.ועתירי ערכים תזונתיים ברי הקיימא : אחד הצמחים Lemnaבעולם על ידי רתימת  

 
 אשת קשר לעיתונות  קשרי משקיעים  -אנשי קשר 
 איו ' עדי בג דודי מוסלר  ארפ ' פגי ריילי ת 

 שרף תקשורת  מנהל קשרי משקיעים         לית קשרי משקיעים גלובאלית       "סמנכ
314-983 -7665 + +972-3-684-4448 972-52-4454789 + 

group.com-@icl Peggy.ReillyTharp  group.com-Dudi.Musler@icl Adi@scherfcom.com 
 

 מידע צופה פני עתיד 
 י",  "מאמינה", "עשוהודעה זו כוללת אמירות צופות פני עתיד. אמירות אלו עושות על פי רוב שימוש בביטויים כגון "צופה", 

 וכד'. מצפה", "ייתכן", "מתכננת", "מתכוונת", "מעריכה", "פוטנציאל", "
לכוונותיה של החברה ביחס  היתר, אמירות  בין  וכוללות,  זו  מופיעות במספר מקומות בהודעה  פני עתיד  צופות    ,אמירות 

 הערכות וההנחות של ההנהלה ועל המידע הזמיןהערכותיה או ציפיותיה הנוכחיות. אמירות צופות פני עתיד מתבססות על  
  העומד בפני הנהלת החברה נכון למועד הדיווח. אמירות אלו כרוכות בסיכוני מימוש ואי ודאויות, והתוצאות בפועל עשויות 
  להיות שונות באופן מהותי מאלו המבוטאות או המשתמעות באמירות צופות פני העתיד בשל גורמים שונים לרבות, אך לא 

  : אומדנים, תחזיות והצהרות באשר לציפיות ההנהלה ביחס, בין היתר, לסיכויים עסקיים ופיננסיים, מכפילים פיננסיים רק
  ואומדני צמיחה, מגמות עתידיות, תוכניות, אסטרטגיות, מיצוב, יעדים וציפיות, הכלכלה באופן כללי, תנאי השוק, שיבושים 

להת הפוטנציאל  והלוגיסטיקה,  האספקה  ממשלתיות בשרשרת  דרישות  הקורונה,  נגיף  של  חדשים  וריאנטים    פרצות 
בתקנות  או  בחוקים  שינויים  הממשלתית,  במדיניות  שינויים  כולל  הממשלתיות,  הרשויות  מצד  ופעולות    ורגולטוריות 

דשים,  והפוטנציאל לשותפויות, שיתופי פעולה ומאמצי שיווק הקשורים למוצרים ח,  סביבתיות, מיסוייות ואחרות, ופרשנותם
פני עתיד הכלולות    . כתוצאה מהאמור לעיל, אין לקוראים להסתמך יתר על המידה על האמירות הצופותהרחבות ויוזמות

המופיעים בפרק "גורמי   בהודעה זו בדבר עיתוי העסקה או סיכונים ספציפיים נוספים העומדים בפני החברה כגון הסיכונים
וכפי שעלולים    ) 2021-02-024940מס' אסמכתא  (  2021במרץ    2מיום    2020הסיכון", כפי שפורסם בדוח השנתי לשנת  

לרשות ניירות   K-6 טופס   להתעדכן מעת לעת בדוחות התקופתיים והפרסומים הפומביים שהחברה מפרסמת מעת לעת על
והחברה אינה מתחייבת לעדכן אותו כתוצ  .הערך האמריקאית בו נמסר בלבד,  פני עתיד מתייחס למועד  צופה  אה מידע 

התפתחויות עתידיות, או לפרסם פרסומים פומביים נוספים על מנת לשקף אירועים או נסיבות בלתי צפויים    ממידע חדש או
 . פרסום הודעה זו  שיתרחשו לאחר

 
, אשר היא המחייבת מבחינת  באתר החברהבאנגלית שפורסמה   מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה המקורית 

 החברה. 

http://www.icl-group.com/
http://www.icl-group.com/innovation/planet-startup-hub/
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
mailto:Dudi.Musler@icl-group.com
mailto:Adi@scherfcom.com
https://investors.icl-group.com/reports-news-and-events/default.aspx#press-releases
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