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ICL אגירת אנרגיהפתרונות ללתשתית חדשה  הקמתוביל ת 
חדש  מיליון דולר במפעל 400-בארה"ב תוך השקעה של כ
  LFP בטריותלייצור 

לייצור  להשקעה בהקמת מפעל מיליון דולר 197-כ חברה תקבל מענק ממשלתי בהיקף שלה
  LFPחומר קטודי לבטריות 

 

 
 יתגלובל מיוחדים מינרלים חברת,  ICL (NYSE: ICL)(TASE: ICL) – 2022 ,באוקטובר 19תל אביב, ישראל; 

 400-כ השקעה שלב LFPחומר קטודי לבטריות לייצור  ,, ארה"במפעל בסנט לואיסקים תכי היום  הודיעה, מובילה
זכתה החברה בארצות הברית.  תעשייתיבקנה מידה  LFPלייצור חומרי הראשון  ותהיצפוי למפעל המיליון דולר. 

מפלגתי, הכפוף להשלמת המשא ומתן -מיליון דולר באמצעות חוק התשתיות הדו 197של בהיקף פדרלי  במימון
עבור באיכות גבוהה  LFP יייצר חומר, 2024 שנת במהלךל ופעהתחיל ללצפוי עם משרד האנרגיה. המפעל, אשר 

הרחבה  הווהמ LFP-ה שרשרת אספקה מקומית. מפעל המבוסס בעיקרו עלתעשיית סוללות הליתיום העולמית, 
מיוחדים באיכות  םמחויבותה לפיתוח מוצריממחיש את והאנרגיה אגירת בתחום  ICLפעילות משמעותית של 
 .התעשייהמזון והבתחומי החקלאות, גבוהה ליישומים 

 
 LFPשל חומרי  משמעותיאין יצרנים בקנה מידה  להיוםהביקוש לסוללות ליתיום ממשיך לגדול, נכון ש על אף

 . 30%-כללנתח שוק של מעל צפוי להגיע  LFP, חלקן של סוללות 2025 לשנת בארצות הברית. עד
 יםעודדומ, LFP-לשוק סוללות המניע מרכזי  םנהוהצורך הגובר באגירת אנרגיה ( EV) יםחשמלי יםרכבל המעבר
הביקוש העולמי  2030עד לשנת כי  יםצופ Cairn ERAש פתרונות ברי קיימא, בטוחים וחסכוניים יותר. ופיח המשך

 מיליארד דולר. 240-יותר מבשוק בהיקף של , GWh 2,725-יגיע ליותר מ יון-הלית'יום לשוק סוללות
 

קריטי לשוק  פתרוןהוא  ICL: "LFP-בצפון אמריקה הל פעילות ומנפיל בראון, נשיא חטיבת פוספטים מיוחדים 
הקמת מיליון דולר ממשרד האנרגיה חיוני ל 197של  מענק בהיקףה. והתשתיות בארה"ב EV-האנרגיה, הגירת א

 ".יכול להתחרות בעולם תוך מתן רשת ביטחון נחוצה ליצרנים אמריקאיםאשר  ייצור מקומי,
 
בשני שלבים תחת קורת גג אחת. כל קו אשר ייבנו שני קווי ייצור בו יהיו מ"ר ו 11,150בשטח של  יהיהמפעל ה

של  , וייצור מלא2024במהלך שנת ראשון צפוי להסתיים השלב הבשנה.  LFPטון של חומר  15,000לייצר  צפוי
 בסנט לואיס. ICLהקיים של  Carondelet. המפעל החדש ימוקם בקמפוס 2025 במהלךצפוי  טון 30,000-כ
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, McCarthy-המתקדמת, ו LFP-תספק את טכנולוגיית האשר , Aleeesפרויקט יכללו את ב ICLשל  םשותפיה
בשכר מאוגדות משרות מקצועיות  150-מ ייצר למעלהצפויה לפתיחת המפעל החדש  .ההקמהשתפקח על ניהול 

 .החברהבפיתוח הדור הבא של עובדי  יכולתהרחיב את לה ICL-ל ותאפשרגבוה, 
 

 אודות המימון ממשרד האנרגיה
ICL  מפלגתי של הנשיא ביידן -על ידי חוק התשתיות הדובסבב הפרויקטים הראשון אשר ממומן  ותזוכה אחתהיא

חומרים ורכיבים המיובאים כיום ממדינות וללהרחבת הייצור המקומי של סוללות לרכב חשמלי ולרשת החשמל, 
-לית'יוםאחראיים וברי קיימא של החומרים הקריטיים המשמשים לייצור סוללות  ,מקומיים ייצוראחרות. מקורות ו

 וויבטיח, גוברה בביקוש לעמוד כדיב הסוללות ייצור את יאיצו, האמריקאיותיחזקו את שרשראות האספקה  ,יון
 מהווה ההאנרגי משרד ידי על המימון. לאומי וביטחון אנרגטית עצמאות, המדינה של הכלכלית התחרותיות את

 ,מפלגתי של הנשיא-מיליארד דולר שניתן על ידי חוק התשתית הדו 7-למעלה מ וכולל סכום של הראשון השלב
אחראי על  (MESC) משרד האנרגיה לשרשרת אספקת הסוללות. משרד הייצור ורשתות אספקת האנרגיה של

ייצור ואספקת אנרגיה הדרושים למודרניזציה של תשתית האנרגיה של אספקה של חיזוק ואבטחת שרשראות 
ינהל את תיק הפרויקטים עם תמיכה מהמשרד ליעילות אנרגטית   MESCה. אנרגיה נקילהמדינה ולתמוך במעבר 

 .אנרגיה מתחדשתוטכנולוגיות הרכב למשרד הומשרד האנרגיה  של

 

 אודות החברה

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

איי.סי.אל ממנפת את משאבי הברום, האשלג והפוספט הייחודיים שלה, את צוות עובדיה המיומן והמסור ואת 
שלה במו"פ ובחדשנות טכנולוגית, על מנת להניע צמיחה בכל שוקי הקצה שבהם היא פועלת. מניות  המיקוד

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

 מיליארד דולר.  7-הסתכמו בכ 2021לשנת 

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

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

  

http://www.icl-group.com/
https://icl-group-sustainability.com/
https://icl-group-sustainability.com/
https://www.linkedin.com/company/icl-group/mycompany/
https://www.facebook.com/GROUPICL/
https://www.facebook.com/GROUPICL/
https://www.instagram.com/betterfuture_today/?igshid=r2nszx2a55f1


 

3 

 

 : 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
 "מתכוונת", "מעריכה", "לשאוף", "תחזית", "יעדים", "פוטנציאל", וכד'."מתכננת", 

 
 .ICL -IP America Incהמימון ממשרד האנרגיה האמריקאי מותנה בהשלמת המשא ומתן עם משרד האנרגיה ובחתימה על הסכם סופי בין 

 לבין משרד האנרגיה.
אמירות ביחס לכוונות או הציפיות של החברה. אמירות  וללות, בין היתר,אמירות צופות פני עתיד מופיעות במספר מקומות בהודעה זו וכ

צופות פני עתיד מתבססות על הערכות וההנחות של ההנהלה ועל המידע הזמין העומד בפני הנהלת החברה נכון למועד הדיווח. אמירות 
פן מהותי מאלו המבוטאות או המשתמעות באמירות אלו כרוכות בסיכוני מימוש ואי ודאויות, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באו

צופות פני העתיד בשל גורמים שונים לרבות, אך לא רק: הערכות, תחזיות והצהרות באשר לציפיות ההנהלה ביחס, בין היתר, לסיכונים 
יות, תנאים כלכליים, תנאי שוק, עסקיים ופיננסיים, מכפילים ואומדנים פיננסיים, מגמות עתידיות, תכניות אסטרטגיות, מיצוב, יעדים וציפ

, דרישות covid-19אגירת אנרגיה וצמיחת שוק הרכבים החשמליים, וריאנטים חדשים של  שיבושים בשרשרת האספקה והלוגיסטיקה,
הפרשנות ופעולות ממשלתיות ורגולטוריות, לרבות שינויים במדיניות הממשלות, שינויים בחוקים או תקנות סביבתיות, מיסוייות או אחרות ו

המיוחסת אליהם. כתוצאה מהאמור לעיל, לא ניתן להסתמך באופן מוחלט על הצהרות צופות פני העתיד הכלולות בהודעה זו בנוגע לעיתוי 
העסקה או לסיכונים ואי ודאויות אחרים העומדים בפני החברה, לרבות אלו המופיעים בפרק "גורמי הסיכון", כפי שפורסם בדוח השנתי 

 וכפי שעשויים להתעדכן מעת לעת במסגרת הדיווחים התקופתיים של החברה.  2022בפברואר  23יום מ 2021לשנת 
 

מידע צופה פני עתיד מתייחס למועד בו נמסר בלבד, והחברה אינה מתחייבת לעדכן אותו כתוצאה ממידע חדש או התפתחויות עתידיות, או 
 ו נסיבות בלתי צפויים שיתרחשו לאחר פרסום הודעה זו.לפרסם פרסומים פומביים נוספים על מנת לשקף אירועים א

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

https://www.icl-group.com/
https://www.icl-group.com/

