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ICL  חתמה על הסכם אספקה של חנקת אשלגן עם חברתHaldor Topsoe 
 

מובילה, הודיעה גלובלית  מיוחדים  חברת מינרלים    ,  ICL   (NYSE: ICL )(TASE: ICL)  –   2021 ,אוקטוברב  14תל אביב, ישראל;  
וצפויה להיכנס להסדר אספקה ארוך טווח    Haldor Topsoeעם חברת    יםהמסחרי  קשריהעל כוונתה להרחיב את  היום  

ומשמש    –חנקן ואשלגן    –צומח  למסיס לשני חומרי הזנה מרכזיים  דשן  מקור    ינו, ה(NOP)   חנקת אשלגן. חנקת אשלגןל
 . לרוב כדשן לגידולים בעלי ערך גבוה

 
ICL    ה  להגדיל את רכישות צופה-NOP  שלה מ- Haldor Topsoe    ולהתחיל בשיווק המוצר כבר ברבעון הראשון של שנת

  אחרים   קיימים  ספקים  עםמסחריים    קשריםהגלובלי שלה. החברה תמשיך לשמור על    המוצרים  בפורטפוליוושילובו    2022
 הגלובאלית שלה.   המיוחדים הדשנים  שוק מאסטרטגיית כחלק,  אשלגן חנקת של

 
ב  ל"מנכס,  ברגר  היינריך הוכיחה עצמה כספק אמין לאורך השנים    ICL :  "  Haldor Topsoe- רכש גלובאלי לחומרי גלם 

האחרונות, וההסדר הנוכחי מרחיב את הקשר המסחרי הקיים ומאפשר לשתי החברות לממש את מאמציהן לטובת קידום  
הוכיחו את מחויבותם    Haldor Topsoe(,  Together for Sustainability  הגלובאלית)היוזמה    TfS  כספק  .ערכי הקיימות

 " .פעולה איתם לשתף גאים ואנו, ICL-ב גושנה פילשלב מדדי קיימות בעסקיהם, כ
 

, על ידי הצעת טכנולוגיות להפחתת פחמן", אומר  תו מתחדש  ותלעזור ללקוחותינו במעבר לשימוש באנרגי  מעוניינים "אנו  
אנו מרוצים מאוד   ,מיוחדים  בדשנים מומחית  חברה  היא    ICL-ו  מאחר. "Haldor Topsoe -ב   בכיר  נשיא  סגן,  סקיום  לארס

 בעולם."       חיוניים גידולים  של יעיל לדישון שמשי אשלגן שלנו, אשר ה חנקתל איתה האספקה מהסכם
 
 

### 
 ICLאודות 

 
ICL  מייצרת פתרונות המספקים מענה לאתגרי הקיימות הניצבים בפני האנושות  ומינרלים    מפיקההינה חברה גלובלית ש

את  ,  האשלג והפוספט הייחודיים שלה,  ממנפת את משאבי הברום  ICL.  החקלאות והתעשייה הגלובאליים,  בשוקי המזון
על מנת להניע צמיחה בכל שוקי הקצה בהם  ,  ובחדשנות טכנולוגיתפ  "צוות עובדיה המיומן והמסור ואת המיקוד שלה במו

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

 .  מיליארד דולר 5.0- הסתכמו בכ 2020
 

   group.com-www.icl: בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת, למידע נוסף
 כאןהקליקו  ,ח האחריות התאגידית האינטראקטיבי של החברה"כדי לגשת לדו

 Instagram -וב Facebook  ,Linkedinב  ICLתוכלו ללמוד עוד על 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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 Haldor Topsoe אודות 
 

Haldor Topsoe  ת הכימיקלים והזיקוק.  והיא מובילה עולמית באספקת זרזים, טכנולוגיה ושירותים לתעשיTopsoe    שואפת
ידי שיפור  2024להיות המובילה העולמית בתחום הטכנולוגיות להפחתת פליטת הפחמן עד שנת     כימיים   תהליכים. על 

נמצא בדנמרק ומשרת לקוחות    החברהת. מטה  ומתחדש  ותלאנרגי   מוצלח  לעולם טוב יותר, אנו מאפשרים ללקוחותינו מעבר
 . עובדים 2,100  -כ, ואנו מעסיקים DKKמיליארד   6.2  -כב הסתכמו החברה, ההכנסות 2020ברחבי העולם. בשנת 

 
 
 

 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 
 
 

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

 החברה. 
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