
ICL ענקית המזון חתמה על הסכם שותפות אסטרטגי עםGeneral 
Mills 

 לפתרונות על מובילה יתגלובל החבר,  ICL (NYSE: ICL)(TASE: ICL) – 2023 ,ינוארב 11תל אביב, ישראל; 
חתמה על הסכם ארוך טווח עם ענקית המזון האמריקאית ג'נרל מילס. היום כי הודיעה  ,בסיס מינרלים מיוחדים

לייצוב  החיוניים ,פתרונות הפוספט המיוחדיםהחברה להאסטרטגית של ספקית התהיה  ICL במסגרת ההסכם,
ן אמריקה, צפולאזור ויתמקד תחילה באספקה  2023ל ביוני ח. ההסכם ירבים של מוצרי מזון מדףהוהארכת חיי 

 .גלובליתעם פוטנציאל להתרחבות 

"ההתמקדות שלנו ציין:  ICL-ב מיוחדים ומנהל פעילות צפון אמריקההפוספטים היא חטיבת פיל בראון, נש
 של מעריכים את הכרתה. אנו ביותרלקוח ובאספקת המוצר, האיכות והשירות הטובים ראש ובראשונה בהיא ב

ה אנו מצפים לעבוד. ללקוחותיה ביותרהיא מחויבת לספק את המוצרים הטובים גם ש זמןבמאמצינו בג'נרל מילס 
ת אילמצ שתוביל ,ג'נרל מילס שלצוות המחקר והפיתוח  לצד ICLשל צוות החדשנות הגלובלי של  המשותפת

 ."י החברהבפיתוח מוצר שיתמכו יםחדש פתרונות

Sebastiao Pinho ב הרכש הגלובלי, מנהל-General Mills ציין: "כחלק מהאסטרטגיה שלנו לפתח שותפויות 
לתמוך בתוכניות  במטרהולמנף את המומחיות שלהם  ICLארוכות טווח עם ספקים מרכזיים, אנו נרגשים לעבוד עם 

  ."הצמיחה העסקיות שלנו

General Mills מכירותיה. ממותגים מזון מוצרי ושיווק בייצור עוסקת, הבעולם הגדולות המזון מחברות אחת הינה 
 50-כ של שווי לפייורק -ניו בבורסת נסחרת והיא דולר מיליארד 19-מ למעלה הסתכמו האחרונים החודשים 12-ב

 .דולר מיליארד

אודות החברה

מייצרת פתרונות ה( הינה חברה גלובלית מובילה של מינרלים מיוחדים, ICL GROUP LTD) איי.סי.אל גרופ בע"מ
המספקים מענה לאתגרי הקיימּות הניצבים בפני האנושות בשוקי המזון, החקלאות והתעשייה הגלובליים. 

כוח העבודה המקצועי הפרוס איי.סי.אל ממנפת את משאבי הברום, האשלג והפוספט הייחודיים שלה, את 
בכל  ת החברהצמיח את מנת להניע טכנולוגית, עלהחדשנות ממוקד הקיימות ויכולות ה "פהמו בכל העולם,

בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות  למסחר שוקי הקצה בהם היא פועלת. מניות החברה רשומות
 12,500(. החברה מעסיקה מעל TASE :ICL -ובבורסת תל אביב  NYSE -ערך בתל אביב )סימול בבורסת ניו יורק 
 מיליארד דולר.  7-הסתכמו בכ 2021ת עובדים ברחבי העולם, והכנסותיה לשנ

group.com-www.iclלמידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת: 
 כאןכדי לגשת לדו"ח האחריות התאגידית האינטראקטיבי של החברה, הקליקו 

 nstagramI-וב LinkedIn, Facebook-ב ICLתוכלו ללמוד עוד על 

, אשר היא המחייבת מבחינת החברה.באתר החברהמסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה המקורית שפורסמה 

אשת קשר לעיתונות קשרי משקיעים -קשר  אשת
 ת'ארפ-פגי ריילי

סמנכ"לית קשרי משקיעים גלובלית
314-983-76651-+

group.com-Peggy.ReillyTharp@icl 

 עדי בג'איו 
 דוברת איי.סי.אל

972-52-4454789+
group.com-Adi.Bajayo@icl
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