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ICL   זכתה במדליית הזהב היוקרתית בדירוג שלEcoVadis 
 חברות מדורגות  75,000מבין  בצמרת החברות המובילות  ICLדירוג זה ממקם את 

 
 חברת מינרלים מיוחדים גלובלית מובילה, הודיעה היום   , ICL   )NYSE: ICL ((TASE: ICL)  –  2022 ,ינואר ב   5;  תל אביב, ישראל

חברות  ה  5%ין  מציב אותה ב  אשרהחברה השיגה ציון    .EcoVadisת בדירוג  זכתה, לראשונה, במדליית הזהב היוקרתיכי  
   ים.מדורג ספקים  75,000מתוך  ותמובילה
 

דירוג עם לקוחותינו, אשר סומכים עלינו כספק  ישגנו באנו שמחים לחלוק את ה" : ICL  -בכיר לתפעול ב, סמנכ"ל  ניצן משה
. אנו מתכננים להמשיך  אין בכוונתנו להסתפק בכךאמנם גאה בהישג הזה, אבל    ICL.  הגבוקיימות    סטנדרט ב  הפועלעולמי  

בכל תחומי הקיימות, ועל ידי הוכחת המחויבות  הפרקטיקותצמצום הפערים על ידי שיפור  תוך  EcoVadisולהתקדם בדירוג 
 "בחברה. העניין בעליהמתמשכת שלנו לכל 

 
EcoVadis חברות גלובליות   600-היא הספקית הגדולה והמהימנה בעולם של דירוגי קיימות עסקית, וצוותי רכש של יותר מ

יום כדי לקבל החלטות רכישה מדי  בוחנת את החברות בתחומי הסביבה, עבודה    EcoVadis  .משתמשים בדירוגים אלה 
כמה   עד  ומעריכה  קיימא,  בר  ורכש  אתיקה  אדם,  בעסקיה.  משלבת  וזכויות  הקיימות  עקרונות  את  ית  מתודולוגיהחברה 

 the Global Reporting Initiative ,(  the(  על תקני קיימות בינלאומיים, לרבות יוזמת הדיווח הגלובלית  מבוססת  ההערכה
United Nations Global Compact ו-ISO 26000מדינות 160-קטגוריות ו 200-, ומכסה יותר מ. 

 
### 

 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  ,  פ ובחדשנות טכנולוגית"צוות עובדיה המיומן והמסור ואת המיקוד שלה במו
מול בבורסת  סי(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 

 
 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   מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה המקורית 
 החברה. 

http://www.icl-group.com/
http://icl-group-sustainability.com/
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