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ICL  חתמה על חוזה אספקה ארוך טווח עםIndia Potash  פוליסולפטלאספקת 
 אורגני

 2026 שנת החוזה הנו לחמש שנים עד
 

 הודיעה היום כי   חברת מינרלים מיוחדים גלובלית מובילה  , ICL  )NYSE: ICL ((TASE: ICL)  – 2022 , יוניב  14; ישראל, תל אביב
  עד של החברה באנגליה,    Boulbyממכרה לאספקת פוליסולפט  India Potash Limited (IPL)חתמה על הסכם ארוך טווח עם 

בכל שנה במהלך תקופת  טון מטרי, כאשר הכמויות גדלות  מיליון  נו לסך של  חמש שנים היל  החוזה, עם אפשרות לחידוש.  2026  שנת
המחירים ותנאי התשלום    .טון ויחולק באופן שווה על פני השנה הקלנדרית 25,000של  בכמות מינימלית  כל משלוח יהיה  ההסכם. 
 . מעת לעת  ICL- ל  IPLבין  יעודכנו

 
חקלאות אורגנית. פוליסולפט זמין במצבו הטבעי והוא  של ממשלת הודו ל תכנית  הסייע בהאצת  הזמינות של פוליסולפט צפויה ל 

ויש    - בניגוד לדשנים מעורבים או מורכבים    - , ללא הפרדה כימית נוספת או תהליכים תעשייתיים אחרים  נארז, מסונן ונכתשנכרה,  
גידולים, מכיוון  מספק מענה כלכלי  לו את טביעת הרגל הפחמנית הנמוכה ביותר הזמינה בעולם. פוליסולפט   הוא מכיל  ולתזונת 

 זמינים באופן קבוע לצמחים לאורך מחזור היבול. אשר  גנזיום וסידן,  תזונה מהצומח: גופרית, אשלגן, ממרכזיים ב  םרכיבי מארבעה  
 
 
 
 

### 
 

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

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

ובבורסת    NYSE  -סימול בבורסת ניו יורק  ( מניות החברה רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב  
מיליארד    7-הסתכמו בכ  2021והכנסותיה לשנת  ,  עובדים ברחבי העולם   12,000החברה מעסיקה מעל  ).  TASE  :ICL  -תל אביב  

   . דולר
 

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

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

 
  פרטים נוספים: 

   ארפ ' פגי ריילי ת
   לית קשרי משקיעים גלובאלית       "סמנכ 
314-983 -7665 +   

group.com-@icl Peggy.ReillyTharp    

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
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 מידע צופה פני עתיד 

 ",  עשוי ", "מאמינה", "צופה"אמירות אלו עושות על פי רוב שימוש בביטויים כגון . הודעה זו כוללת אמירות צופות פני עתיד
 '.וכד", פוטנציאל", " מעריכה", "מתכוונת", " מתכננת", " ייתכן", "מצפה"

הערכותיה   ,אמירות ביחס לכוונותיה של החברה,  בין היתר,  אמירות צופות פני עתיד מופיעות במספר מקומות בהודעה זו וכוללות
י הנהלת  אמירות צופות פני עתיד מתבססות על הערכות וההנחות של ההנהלה ועל המידע הזמין העומד בפנ. או ציפיותיה הנוכחיות

והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי  , אמירות אלו כרוכות בסיכוני מימוש ואי ודאויות.  החברה נכון למועד הדיווח
תחזיות והצהרות  ,  אומדנים:  אך לא רק ,  מאלו המבוטאות או המשתמעות באמירות צופות פני העתיד בשל גורמים שונים לרבות

,  תוכניות ,  מגמות עתידיות ,  מכפילים פיננסיים ואומדני צמיחה  ,לסיכויים עסקיים ופיננסיים,  בין היתר,  באשר לציפיות ההנהלה ביחס 
וציפיות,  מיצוב,  אסטרטגיות כללי,  יעדים  באופן  השוק,  הכלכלה  והלוגיסטיקה,  תנאי  האספקה  בשרשרת  הפוטנציאל  ,  שיבושים 

הקורונה נגיף  של  חדשים  וריאנטים  עולמיים,  להתפרצות  הרשויות  ,  סכסוכים  מצד  ופעולות  ורגולטוריות  ממשלתיות  דרישות 
והפוטנציאל  ,  ופרשנותם,  מיסוייות ואחרות,  סביבתיות  שינויים בחוקים או בתקנות ,  כולל שינויים במדיניות הממשלתית,  הממשלתיות
חדשים,  לשותפויות למוצרים  הקשורים  שיווק  ומאמצי  פעולה  לעיל.  ויוזמותהרחבות  ,  שיתופי  מהאמור  לקוראים  ,  כתוצאה  אין 

פני עתיד הכלולות בהודעה זו או סיכונים ספציפיים נוספים העומדים בפני החברה    להסתמך יתר על המידה על האמירות הצופות 
לולים  וכפי שע   2022  פברוארב  23מיום    2021כפי שפורסם בדוח השנתי לשנת  ",  גורמי הסיכון"המופיעים בפרק    כגון הסיכונים 

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

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

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

https://investors.icl-group.com/reports-news-and-events/default.aspx#press-releases
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