
 
 

ICL מ רוכשת- Compass Mineralsהמיוחדים הדשנים בתחום פעילותה את 

 אמריקה בדרום
 הצמח הזנת ל המיוחדים המוצרים בתחום בברזיל המובילה כחברה ICL את ממצבת הרכישה

 לש מובילה גלובלית יצרנית ,( ICL :TASE-ו NYSE)  Group LTD. ICL 2021 ,מרץ ב 24  ,ישראל, אביב תל

 Compass Minerals את  לרכוש  מחייב הסכםב התקשרה כי היום הודיעה, מיוחדים וכימיקלים  מינרלים

América do Sul S.A ,של  אמריקה בדרום הצמח  הזנת פעילות את המחזיקה Compass Minerals , אחרי  

  ברזילאי   ריאל  מיליון  2,207-כ  תמורת  ,כימיקליםהו  במים   הטיפול  בתחום  קיימות  פעילויות  של  מתוכננת   הפרדה

  נטו  חוב מתוכם (,R$5.4951/US$1.00 ברזילאי ריאל/דולר  חליפין שער על בהתבסס דולר  מיליון 402-כ)

  בתוספת , העסקה סגירת לאחר  להתאמות  וכפוף(, דולר מיליון 109- כ) ברזילאי ריאל מיליון 600- כ על העומד

 (.  דולר מיליון 16- כ) ברזילאי ריאל מיליון 88  עד של בסך עתידיים ביצועים בגין מותנית  תמורה

  בתחום  בברזיל המובילה הפעילות הינה Compass Minerals של אמריקה בדרום הצמח  הזנת  פעילות

  בזרעים , בקרקע טיפול  הכוללים פתרונות  של רחב  מגוון מספקת  והיא ,הצמח להזנת  המיוחדים המוצרים

  ודשנים  יעילות משפרי דשנים כולל שלה המוצרים סל. בברזיל העיקריים םגידוליה לכ עבור ,הצמח בריאותבו

  חומרי ו ביוסטימולנטים , משניים הזנה רכיבי ,עלוותי ולדישון קרקע לדישון מיקרונוטריאנטים, מבוקר בשחרור

  32-מ למעלה ת משרת היאו ,בברזיל מדינותה 26 מתוך 25-ב נוכחות החברה לפעילות. הצומח להגנת עזר

   .ישירה ממכירה מגיעות ותמהמכיר 50%-מ למעלה כאשר ,ובעקיפין במישרין חוות אלף

 הקיימת  והפעילות  לאחרונה  השלמנוש  Fertiláqua   תעסק  עם  יחד,  זו  עסקה"   :ICL  ל"ומנכ  נשיא,  צולר  רביב

  להזנת  המיוחדים המוצרים  בתחום המובילה כחברה ICL את  תמצב , בברזיל המיוחדים הדשנים בתחום שלנו 

  האסטרטגיה   ביישום  נוסף  חשוב  צעד  זהו  .בעולם  הגבוהה  הצמיחה  עם  החקלאות  משוקי  אחד,  בברזיל  הצמח

  גם  והוא, ברזיל כמו, הצמח להזנת המיוחדים המוצרים בתחום צומחים בשווקים שוק מובילות להשגת שלנו

 " .לחקלאות מיוחדים לפתרונות החטיבה של טווח  ארוכת גלובלית  שוק למובילות שלנו ההתקדמות את מאיץ

  איזון ה את משפרת וכן ,ICL של הרווחיות אתו המוצרים סל את משמעותית מרחיבה זו רכישה"  :הוסיף צולר

עבורנו    לייצרצפויה    זו  עסקה,  בנוסף.  והדרומי  הצפוני   הארץ  כדור   חצי  בין  החטיבה  במכירות  הקיימת  עונתיותב

  של  המובילה והפעילות ICL ,Fertiláqua של החוזקות שילוב דרך משמעותיות ותפעוליות  מסחריות סינרגיות

Compass Minerals ליהא הקריטית המסה את , ותאפשר לנו לייצרהצמח הזנת בתחום אמריקה בדרום 

  Fertiláqua -ו ICL לעובדי שיצטרפו החדשים העובדים פני את  בברכה לקבל מצפים  אנו  .בברזיל שאפנו

 ".בברזיל

  בתחום   מוצרים  של  ביותר   והמתקדם  הרחב  המוצרים  סל  את   להציע  תוכלמעריכה ש   ICL,  הרכישה  השלמת   עם

  רחבה  קשת   יכלול  המורחב  הלקוחות  בסיס.  בברזיל  החקלאית  הערך  שרשרת  כל   את   כסהי  אשר  ,הצמח  הזנת 

  כדוגמת  B2C לשותפי  ועד , bulk blenders -ו הצמח  הזנת  בתחום  יצרנים  כדוגמת , B2B מספקי החל

  כולל , יםמבוסס נכסים תמנף המאוחדת  הפעילות. גדולות וחוות קואופרטיבים, החקלאות בתחום  קמעונאים

 . בברזיל  החקלאיים  המחוזות  ל כ  עבור  מלא  מסחרי  כיסוי  ויספק  אשר   ,משמעותי  מכירה  וכוח  ייצור  אתרי   שמונה

Kevin S. Crutchfield , ל"ומנכ נשיא Compass Minerals :"אמריקה בדרום הצמח תזונת שעסקי בעוד 

  יצרניים  נכסים עבור הצפוי המזהיר בעתיד להאמין ממשיכים אנו, שלנו העתידית מהאסטרטגיה חלק אינם

  מוצאים ,  אותה  שמפעילים  המקצוע  אנשי  צוות  את  מכך   וחשוב,  זוה  פעילות ה  את  לראות   שמחים   אנו,  לכן.  אלה

 " . ICL -ב אסטרטגי בית

  במים  הטיפול פעילות  הפרדת להשלמת  בכפוף, 2021 של השלישי רבעוןה לךהה במצפוי הרכישההשלמת 

, כולל אישורים  מקובלים סגירה תנאי והשלמת, Compass Minerals América do Sul S.A של והכימיקלים

 .רגולטוריים



 
 

 ### 

 Compass Minerals América do Sul S.A אודות 

  המיוחדים  המוצרים בתחום  בברזיל המובילה השחקנית הנה ו, Produquímica- כ 1965-ב נוסדההחברה 

,  הצמח ובריאות בזרעים טיפול, הצמח הזנת עבור  פתרונות  של  רחב מגוון מספקת החברה , .הצמח להזנת 

 החברה מוצרי סל .וירקות פירות, כותנה, סוכר קני, קפה, תירס, סויה פולי כולל, בברזיל המפתח גידולי בכל

  רכיבי , עלוותי ולדישון קרקעי לדישון מיקרונוטריאנטים , מבוקר בשחרור  ודשנים  יעילות  משפרי דשנים כולל

 עבור  רכיבים גם  כמו ,הצומח להגנת עזר וחומרי ביוסטימולנטים(, וגופרית מגנזיום, סידן כגון) משניים הזנה

 . B2B לקוחות  עבור וצמחים חיים בעלי תזונת

  30,000-מ  ולמעלה  חוות   2,000- מ  למעלה  ישירות  משרתת   היאו  ברזיל   מדינות  26  מתוך  25-ב  נוכחות  לחברה

 קםוממ  החברה  מטה .  החקלאות  בתחום  וקואופרטיבים  קמעונאים  250-מ  ליותר  שירות  מתן  דרך  ,בעקיפין  חוות

 . ופיתוח למחקר   ומרכז ייצור  אתרי שישה  ומפעילה עובדים 1,000-מ למעלה מעסיקה היא ,פאולו-בסאו

  ריאל  וןמילי 1,442- ל הסתכמו, כימיקליםהו במים  הטיפול בתחום  הפעילויות ללא , 2020 בשנת  ההכנסות

  אלה  תוצאות. 1(דולר מיליון 64-כ) ברזילאי ליאר מיליון 235- כ של EBITDA עם (דולר מיליון 284-כ) ברזילאי

  נרכשה מאז  10% של ( CAGR) ממוצע  שנתי צמיחה  שיעור  ומשקפות  בהכנסות  חזקה צמיחה  על  מעידות

 . 2016-ו 2015-ב Compass Mineral ידי על הפעילות

 ICL אודות 

ICL  הקיימות  לאתגרי  מענה   הנותנים  פתרונות  המייצרת,  מיוחדים  וכימיקלים  מינרלים  של   גלובלית  חברה  הינה  

  האשלג , הברום משאבי את ממנפת  ICL. הגלובאליים והתעשייה החקלאות, המזון שוקיב האנושות של

  , טכנולוגית ובחדשנות פ"במו שלה המיקוד ואת מסורוה יומןהמ העובדי צוות את, שלה הייחודיים והפוספט

 ובבורסה יורק בניו ערך  לניירות  בבורסה רשומות החברה מניות  . שלה הקצה שוקי בכל צמיחה להניע כדי

 מעסיקה החברה(. TASE :ICL - אביב תל  ובבורסת NYSE – יורק ניו בבורסת סימול) אביב בתל ערך  לניירות

 .  דולר מיליארד 5.0-כב הסתכמו 2020  לשנת והכנסותיה, העולם ברחבי עובדים  11,000 מעל

 Compass Mineralsאודות 

Compass Minerals (NYSE: CMP ) זמינה המתמקדת באספקהספקית מובילה של מינרלים חיוניים הינה 

מוצרי המלח שלה מסייעים אותן היא משרתת.    קהילותהו  יהאתגרי הטבע עבור לקוחותל  נותפתרושל  בטוחה  ו

, התעשייה הכ יהצר  מיבתחובשמירה על בטיחות הכבישים במזג אוויר חורפי ומשמשים ליישומים אחרים רבים  

  ותשואת  המשפרים את איכות ,חדשני ומגוון סל מוצרים בייצור עוסקת הצמח שלה  זנתה פעילות . והחקלאות

שלה משרתת את תעשיית    יםבנוסף, פעילות הכימיקלים המיוחד.  ת קיימאר, תוך תמיכה בחקלאות בהיבולים

  3,000- יותר מ    ומעסיקהמתקני ייצור ואריזה    21החברה מפעילה  .  הטיפול במים ותהליכים תעשייתיים אחרים

 -למידע נוסף על החברה ומוצריה, בקרו ב עובדים ברחבי ארה"ב, קנדה, ברזיל ובריטניה.

Compassminerals.com . 

 

 

   group.com-www.icl: בכתובת החברה של  האינטרנט באתר  בקרו, נוסף למידע

 כאן הקליקו, החברה של  האינטראקטיבי התאגידית האחריות  ח"לדו  לגשת כדי

 Instagram -וב Facebook  ,Linkedin ב ICL על עוד ללמוד תוכלו

 

 2020ין ממוצע ריאל ברזילאי לדולר אמריקאי לשנת לפי שער חליפ הסכומים הנקובים בדולר אמריקאי מחושבים (1)

 

https://www.compassminerals.com/
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


 
 

 מידע צופה פני עתיד 

הודעה זו כוללת אמירות צופות פני עתיד. אמירות אלו עושות על פי רוב שימוש בביטויים כגון "צופה",  

 "מאמינה", "עשוי", "מצפה", "ייתכן", "מתכננת", "מתכוונת", "מעריכה", "פוטנציאל", וכד'.

אמירות צופות פני עתיד מופיעות במספר מקומות בהודעה זו וכוללות, בין היתר, אמירות ביחס לכוונותיה של  

החברה, הערכותיה או ציפיותיה הנוכחיות. אמירות צופות פני עתיד מתבססות על הערכות וההנחות של  

ת אלו כרוכות בסיכוני מימוש ההנהלה ועל המידע הזמין העומד בפני הנהלת החברה נכון למועד הדיווח. אמירו

ואי ודאויות, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלו המבוטאות או המשתמעות באמירות  

צופות פני העתיד בשל גורמים שונים, לרבות, אך לא רק: יכולתה של החברה להשלים את התנאים המתלים  

עסקת הרכישה על עסקי הדשנים המיוחדים, המיקוד   לביצוע העסקה במועדם או בכלל, ההשפעה הצפויה של 

בברזיל ושיעור הצמיחה המשוער, המכירות, ניצול הסינרגיות ופרמטרים נוספים, ציפיותיה    ICLהאסטרטגי של  

בנוגע ליכולתה להציע את סל המוצרים הרחב והמתקדם ביותר של מוצרים בתחום הזנת הצמח,   ICLשל 

לעניין השלמת התנאים המתלים, ובכלל זאת אישורים רגולטוריים   ICLלרבות הערכותיה וציפיותיה של 

נדרשים והתממשות הסינרגיות הצפויות. למרות שהחברה מאמינה כי הציפיות וההנחות בבסיס האמירות 

הצופות פני עתיד הינן סבירות, אין להסתמך על אמירות צופות פני עתיד אלו מכיוון שאין החברה יכולה  

וכיחו כנכונות. לוח הזמנים הצפוי להשלמת העסקה עשוי להשתנות ממספר סיבות, כולל  להבטיח כי הם י

חוסר היכולת להשיג את האישורים רגולטוריים הכרחיים בזמן שנקבע או הצורך בזמן נוסף כדי לעמוד בתנאים  

נים  להשלמת העסקה. גורמים אחרים העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו המצוי

במסגרת האמירות הצופות פני עתיד בהודעה זו לרבות, אך לא רק: אומדנים, תחזיות והצהרות באשר לציפיות  

ההנהלה ביחס, בין היתר, לסיכויים עסקיים ופיננסיים, מכפילים פיננסיים ואומדני צמיחה, מגמות עתידיות,  

ה כמתוכנן והיכולת לשלב בהצלחה  תוכניות, אסטרטגיות, מיצוב, יעדים וציפיות, כישלון בהשלמת העסק

וביעליות את העסק החדש בעסק הקיים, הכלכלה באופן כללי, תנאי השוק, תנאי מזג האוויר, מחירי היבול, 

ההיצע והביקוש ומחירי המוצרים העיקריים שלנו והמוצרים הקשורים לעסקי תזונת הצמח, דרישות  

יות, כולל שינויים במדיניות הממשלתית, שינויים  ממשלתיות ורגולטוריות ופעולות מצד הרשויות הממשלת

בחוקים או בתקנות סביבתיות, מיסוייות ואחרות, ופרשנותם. כתוצאה מהאמור לעיל, אין לקוראים להסתמך  

סיכונים ספציפיים   וא יתר על המידה על האמירות הצופות פני עתיד הכלולות בהודעה זו בדבר עיתוי העסקה

בדוח השנתי לשנת    םכפי שפורס   ,המופיעים בפרק גורמי הסיכון  הסיכונים כגון  רה  העומדים בפני החבנוספים  

כפי שעלולים להתעדכן מעת לעת בדוחות  ו( 2021-02-024940)מס' אסמכתא  2021במרץ  2מיום  2020

לרשות ניירות הערך   K-6התקופתיים והפרסומים הפומביים שהחברה מפרסמת מעת לעת על טופס 

 .האמריקאית

ופה פני עתיד מתייחס למועד בו נמסר בלבד, והחברה אינה מתחייבת לעדכן אותו כתוצאה ממידע  מידע צ

חדש או התפתחויות עתידיות, או לפרסם פרסומים פומביים נוספים על מנת לשקף אירועים או נסיבות בלתי  

 צפויים שיתרחשו לאחר פרסום הודעה זו.

 

, אשר היא המחייבת  אתר החברה ברית שפורסמה מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה המקו

 מבחינת החברה. 

 

 

 לעיתונות  קשר אשת  משקיעים קשרי - קשר אנשי

 עדי בג'איו דודי מוסלר פגי ריילי ת'ארפ

 שרף תקשורת מנהל קשרי משקיעים        סמנכ"לית קשרי משקיעים גלובאלית      

314-983-7665+ +972-3-684-4448 972-52-4454789+ 

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