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ICL WORKING CLOSELY WITH ISRAELI ENVIRONMENTAL AUTHORITIES
TO PLAN STEPS TO REMEDY DAMAGE RESULTING FROM
ROTEM PHOSPHOGYPSUM WATER SPILL
Tel Aviv, Israel, July 4, 2017 – ICL (NYSE &TASE:ICL), a leading global specialty minerals and
specialty chemicals company, announced today that it is continuing its efforts to remedy the
immediate environmental effect and damages resulting from the phosphogypsum water spill from the
ICL Rotem facility on June 30, as well as to assess the environmental impact resulting from the spill.
Such efforts are made in close coordination and full cooperation with Israeli governmental and
regulatory bodies, including the Ministry of Environmental Protection (“MoEP”) and Israel’s Nature
and National Parks Authority. ICL Rotem has pledged to take all measures necessary to rehabilitate
the Ashalim riverbed. ICL is committed to environmental responsibility, and for years has worked
closely with Israel’s environmental authorities to maintain nature reserves in Israel’s Negev region
that are in proximity to its facilities. Phosphogypsum water is a byproduct of production processes of
green phosphoric acid at the Rotem plant.
In addition, the Company stated that at a preliminary hearing at the Southern District of the MoEP
held on July 3, representatives of ICL and ICL Rotem were informed that the MoEP is weighing the
possibility of taking legal action, including administrative and criminal action. ICL will cooperate
fully with the authorities regarding any such proceedings.
Following initial assessments by the Company and its insurance brokers, ICL believes that its overall
short term direct financial exposure resulting from the spill will be relatively modest. Events such as
the spill which occurred are typically covered by insurance which the Company maintains, with an
insignificant deductible payment on the part of the Company.
Following the spill, the Rotem plant which produces phosphoric acid continues to operate at over 50%
capacity, and it also maintains adequate inventory. The MoEP has rendered this evening an approval
to ICL Rotem to activate, for a temporary period, another pond (designated as pond no 4). The
approval is valid until Monday, July 10 and can be extended to a period of 6 months conditioned upon
certain conditions determined by the MoEP. The approval, if granted for the next 6 months, will allow
production of phosphoric acid at ICL Rotem up to full capacity. The MoEP has instructed ICL
Rotem’s management to submit within the next few months a new plan for the removal of
phosphogypsum for the long term. At this stage, ICL is unable to assess the costs related to the long
term plan.
There is no assurance that the events will occur as described and/or as to the costs that will be
associated with such events.
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##

About ICL
ICL is a global manufacturer of products based on specialty minerals that fulfill humanity’s essential
needs primarily in three markets: agriculture, food and engineered materials. ICL shares are dual listed
on the New York Stock Exchange and the Tel Aviv Stock Exchange (NYSE and TASE: ICL). The
company employs approximately 13,000 people worldwide, and its sales in 2016 totaled US$5.4
billion. For more information, visit the company's website at www.icl-group.com.
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כיל פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות להגנת הסביבה בישראל בתכנון צעדים לשיקום הנזק שנגרם
כתוצאה מדליפת מי הגבס ברותם
תל אביב 4 ,ביולי  – 2017כיל (סימול בורסאי  NYSEו ,)ICL :TASE-חברה גלובלית מובילה בתחום המינרלים
והכימיקלים המיוחדים ,הודיעה היום כי היא ממשיכה במאמציה לשיקום ההשפעות והנזקים הסביבתיים המידיים
שנגרמו כתוצאה מדליפת מי הגבס במתקן כיל רותם ביום  30ביוני ,ולהערכת ההשפעות הסביבתיות כתוצאה
מהדליפה ,כאמור .מאמצים אלו מבוצעים בתיאום מלא ובשיתוף פעולה הדוק עם הממשלה והרשויות בישראל,
לרבות המשרד להגנת הסביבה ("המשרד") ורשות הטבע והגנים הלאומיים ("רט"ג") .כיל רותם מחויבת לנקיטת כל
הצעדים הנדרשים על מנת לשקם את ערוץ נחל אשלים ,זאת כחלק מאחריותה הסביבתית ,וכמי שנוהגת מזה שנים
רבות בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות להגנת הסביבה בישראל כדי לשמר את שמורות הטבע המצויות בקרבת
מתקני החברה בנגב .יצוין ,כי מי גבס הם תוצר-לוואי הנוצר בתהליכי הייצור של החומצה הזרחתית הירוקה במפעל
כיל רותם.
עוד ציינה החברה כי בשימוע ראשוני שנערך במחוז הדרום של המשרד להגנת הסביבה ביום  3ביולי  ,2017נמסר
לנציגי כיל וכיל רותם כי המשרד שוקל את הפעלת הסמכויות המשפטיות שבידו ,לרבות נקיטה בהליכים מנהליים
ופליליים .כיל תשתף פעולה באופן מלא עם הרשויות בכל הנוגע להליכים כאמור.
בעקבות הערכות ראשוניות שביצעו החברה עם סוכני הביטוח שלה ,כיל סבורה כי החשיפה הכספית הישירה בטווח
הקצר כתוצאה מהדליפה תהא יחסית נמוכה .אירועים מסוגה של הדליפה שאירעה מכוסים ,ככלל ,במסגרת
הביטוח שבו מחזיקה החברה ,הכולל תשלום השתתפות עצמית בהיקף לא משמעותי מצד החברה.
לאחר הדליפה ,מפעל רותם ,העוסק בייצור חומצה זרחתית ,ממשיך בפעילות בתפוקה של למעלה מ 50%-ומחזיק
במלאי מספיק .המשרד להגנת הסביבה אישר הערב לכיל רותם להפעיל באופן זמני בריכה חלופית ("בריכה .)"4
האישור יהיה בתוקף עד יום שני ה 10-ביולי וניתן יהיה להארכה ,לתקופה של חצי שנה ,בכפוף להתקיימות תנאים
שנקבעו בידי המשרד .ככל שההיתר יכנס לתוקפו למשך חצי השנה הקרובה ניתן יהיה לייצר חומצה זרחתית בכיל
רותם עד כדי תפוקה מלאה .המשרד להגנת הסביבה הורה להנהלת כיל רותם להגיש למשרד ,במהלך החודשים
הקרובים ,תכנית חדשה לפינוי הגבס בטווח הארוך .נכון למועד זה ,אין ביכולתה של כיל להעריך את העלויות
הכרוכות בתוכנית לטווח ארוך ,כאמור.
אין ודאות כי האירועים המתוארים לעיל יתרחשו כפי שתוארו ו/או מה יהיו העלויות שינבעו כתוצאה מאירועים
אלו.

###
אודות כיל
כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים המבוססים על מחצבים מיוחדים ונותנים מענה לצרכיה החיוניים של
האנושות ,זאת בשלושה שווקים עיקריים :חקלאות ,מזון וחומרים מורכבים .מניות כיל רשומות למסחר ברישום
דואלי בבורסות של ניו יורק ותל אביב (סימול בורסאי  NYSEו .)ICL :TASE-החברה מעסיקה כ 13,000-עובדים
בכל רחבי העולם ,והיקף מכירותיה בשנת  2016הסתכם בכ 5.4-מיליארד דולר ארה"ב .למידע נוסף אנא בקרו באתר
האינטרנט של החברה ,שכתובתו .www.icl-group.com
3

