קצת מידע ועובדות

אנרגיה
זיקוק נפט וקווי צינורות

•	מחזיקים בבתי זיקוק בלורל ,מונטנה ובמקפרסון ,קנזס,
עם קיבולת משולבת לייצור של  140,000חביות ליום.

•	מספקים לבתי הזיקוק נפט גולמי ומעבירים מוצרים
לשוק באמצעות קווי צינורות באורך של למעלה
מ 4,000-ק"מ.
•	מתחברים לאספקה אמינה באמצעות כ 3-מיליון חביות
לאחסון מוצרים מוגמרים ,תשעה מסופים למוצרים
מזוקקים הנמצאים בבעלותנו ,ורשת בת למעלה מ250-
מסופים בבעלות גורמי צד שלישי.

מוצרי אנרגיה

•	מספקים למעלה מ 3-מיליארד גלונים של מוצרי דלק
מזוקקים בשנה ,כולל בנזין וסולר.
•	מחזיקים ב 1,400-תחנות דלק קמעונאיות ממותג
 ,Cenexכולל למעלה מ 1,000-חנויות נוחות של המותג
 ,Cenex®ביניהן  70אתרי Cenex Zip Trip®בבעלות
 CHSאו בהפעלתה.

	• בתור אחת מסיטונאיות הפרופן הגדולות בארה"ב ,יש
לנו אינטרס לספק ללקוחות קמעונאיים אספקה בטוחה
של פרופן ובמשך השנה כולה באמצעות תחבורה
מפותחת ומערכות אחסון המביאות לניהול שרשרת
אספקה יעילה.
•	דואגים לכך שמכונות חקלאיות ותעשייתיות ומשאיות
תובלה וגם כלי רכב להובלת נוסעים ולשעות הפנאי ינועו
בצורה חלקה הודות לחומרי סיכה איכותיים ועמידים.

אנרגיה מתחדשת

•	בין המשווקים הגדולים ביותר בארה"ב של אתנול,
ומשווקים מובילים של מוצרים הכוללים ביו-דיזל ,וכן
משתתפים הולכים וגדלים בתחום הייבוא והייצוא של
מוצרי דלק מתחדשים ברחבי העולם.
•	מפעילים שני מפעלי אתנול  ,Rochelleאילינוי,
ו ,Annawan-אילינוי (כל אחד מהם עם תפוקה של
 130מיליון גלונים בשנה) ,המייצרים  700,000טון
תבואות דגנים מיובשות מתהליך הזיקוק ()DDGS
בשנה.
•	מתגאים ביותר מארבעה עשורים של ניסיון כמשווקים
מובילים של מוצרי דלק מתחדשים ,ומהווים קישור חשוב
בין מגדלי תבואות ,יצרני אתנול ותמהילים של מוצרי
דלק אורגניים.
•	מייצרים חומרי סיכה ידידותיים לסביבה ,המבוססים על
שמן צמחי.

 CHSתובלה

•	מפעילים את אחד מציי המשאיות הפרטיים הגדולים
במדינה ,עם כיסוי של למעלה מ 56-מיליון ק"מ בכל
שנה ,עם ציוד ייחודי המשרת את צורכיהם של עסקים
בצפון אמריקה.

המשך בצד השני >>

מה אנו עושים

מיקומי המסחר הקמעונאי של CHS

מעל שישה תריסרי אתרי מסחר פעילים ב 16-מדינות
בארה"ב ובקנדה ,עם למעלה מ 500-מיקומים המשרתים
למעלה מ 75,000-יצרנים-בעלים ולקוחות אחרים.
באמצעותם ,מדי שנה אנו:
•	מייצרים כ 600-מיליון בושל ( 15מיליון טון) של תבואה.
•	מטפלים ביותר מ 2-מיליון טון של חומרי הזנה לגידולים.
•	מספקים למעלה מ 200-מיליון גלונים של מוצרי
אנרגיה.
•	מציעים תכנים וניסיון בתחום החקלאות באמצעות
שירות CHS YieldPoint®שלנו ,לשירות חקלאי מדויק.
•	החזרנו באופן ישיר מעל  68מיליון דולר במזומן ליותר
מ 52,000-יצרנים-בעלים בשנת הכספים .2016
•	מעסיקים למעלה מ 6,300-אנשים ,ומסייעים לבנות
קהילות פעילות באמצעות התנדבות ומאמצים אחרים,
כולל היוזמה שלנו .CHS Harvest for Hunger

תזונת בעלי חיים

•	מפעילים מרכזי מזון בבעלות מלאה וביוזמה משותפת,
כולל אתר מאושר למזון אורגני ב ,Harrisburg-אורגון,
מפעל לערבוב מראש בשננדואה (,)Shenandoah
איווה ,ומפעל למזון נוזלי במרשאל ,מינסוטה ,המספקים
ליצרני משק חי מזון איכותי ,תחת המותגיםPayback®
ו.Equis®-
•	בעלים של חצי מחברת Consumers Supply
 ,Distributing, LLCהפועלת בסו ( )Siouxסיטי ,איווה,
ומציעה מזון לסוסים ממותג ,Running Horse®ומיכלי
חלבון עם לחות נמוכה ,קוביות דחוסות ,מזון וחטיפים
לחיות מחמד תחת המותגיםRanchers Choice®
ו.Country Vet®-

פתרונות המסייעים לצמיחה עסקית

•	מספקים לעסקים מסחריים וליצרנים שירותים מלאים
לטיפול בעמילות וניהול סיכונים ,באמצעות חברת הבת
CHS Hedging .
•	מציעים לעסקים מסחריים וליצרנים מגוון רחב של
תוכניות באמצעות חברת הביטוח של  ,CHSכולל ביטוח
רכוש/גוף ,ערבות של צד שלישי ,תכנון מעברים ,הטבות
ותוכניות בטיחות.

•	מספקים מענה לצרכים הפיננסיים בעולם החקלאות עם
מוצרים ושירותים המיועדים לקואופרטיבים ,לשותפים
עסקיים במדינה וליצרנים עצמאיים ,באמצעות חברת
הבת שלנו .CHS Capital
•	מסייעים לקואופרטיבים החברים שלנו לבנות עתיד
מבטיח עם שירותי ייעוץ אסטרטגי לצמיחה בטווח
הארוך ,גיוס עובדים איכותיים ותוכניות פיתוח ,וכן
מודיעין עסקי לצורך קבלת החלטות נבונות באמצעות
.CHS Aligned Solutions

מי אנחנו

 )chsinc.com( Cהיא חברה
 HS Inc.
חקלאית גלובלית מובילה הנמצאת בבעלות
של חקלאים ,חוואים וקואופרטיבים ברחבי
ארצות הברית .באמצעות מגוון מקורות
האנרגיה ,התבואות וסוגי המזונות שאנו
מציעים ,אנו מסייעים ללקוחותינו ,לחקלאים-
בעלים ולבעלי עניין אחרים ,להגדיל את
עסקיהם באמצעות הפעילויות המקומיות
והכלל-עולמיות שלנו ,CHS .המופיעה
ברשימת  ,Fortune 100מספקת אנרגיה,
חומרי הזנה לגידולים ,שירותים לשיווק
תבואות ,מזון לבעלי חיים ,מוצרי מזון ורכיבי
מזון ,נוסף על פתרונות עסקיים הכוללים
ביטוח ,שירותים פיננסיים ושירותים לניהול
סיכונים .אנו מפעילים בתי זיקוק/קווי צינורות
נפט ,ומייצרים ,משווקים ומפיצים מוצרי דלק
מזוקקים ,חומרי סיכה ,פרופן ומוצרי אנרגיה
מתחדשת תחת המותג .Cenex®מניות
בכורה שלנו נסחרות בבורסת NASDAQ
תחת CHSCP, CHSCO, CHSCN
 CHSCMו.CHSCL-

עובדות מרכזיות

הכנסות נטו בשנת הכספים שהסתיימה
ב 31-באוגוסט  781 :2015מיליון דולר
תשואה נטו בשנת הכספים שהסתיימה ב31-
באוגוסט  34.6 :2015מיליארד דולר
החזר כספי לבעלים בשנת הכספים ,2016
על סמך ההכנסות בשנת כספים 519 :2015
מיליון דולר
בעלים:
•  1,100קואופרטיבים
•  75,000יצרנים
•  20,000בעלי מניות מועדפים
עובדים :למעלה מ ,11,000-כולל 1,100
באתרים בינלאומיים
שליטה :הדירקטוריון הכולל  17חברים,
מורכב מחקלאים וחוואים שנבחרים ע"י
הקואופרטיבים והיצרנים-בעלים

קנולה

CHS South America

חקלאות

אנו מפעילים מפעל לעיבוד וזיקוק קנולה ליד ,Hallock
מינסוטה ,עם תפוקה של  1,500טון ביום .אנו:
•מזקקים למעלה מ 440-מיליון פאונד ( 200,000טון מטרי)
שמן קנולה בשנה.

עם משרד ראשי בסאו פאולו ואתרים ברחבי ברזיל,
ומשרדים ומפעלים בארגנטינה ,פרגוואי ואורוגוואיCHS ,
מייצרת תבואות ומפיצה דשנים ברחבי דרום אמריקה.
המוצרים עוברים דרך נמלים מרכזיים באזור.

•אנו מעבדים  21מיליון בושל ( 475,000טון מטרי) זרעי
קנולה בשנה.

•	מייבאים דשנים באמצעות בסיס הייצור הגלובלי של CHS
לשימוש על-ידי חקלאים באזור.

מחזיקים במשרדים לשיווק תבואות בארה"ב ובוויניפג,
קנדה.

•אנו מייצרים  303,000טון ( 275,000טון מטרי) קמח קנולה
בשנה.

•	מייצאים תבואות באמצעות בעלות ב ,TCN-חברת
לוגיסטיקה ברזילאית ,עם גישה למסוף בנמל איטקי,
סאו לואיס ,ברזיל ,וגם בעלות על מסוף יצוא בנקוצ'אה
( )Necocheaארגנטינה.

תבואות וזרעי שמן

CHS Sunflower

•כספק מוביל בתחום של מגדני מחמניות ,אנו מספקים רכיבים
למותגים מקומיים מובילים בתחום החטיפים ,ומשרתים
למעלה משליש משוק הגרעינים והפיצוחים המקומי .כמו כן
אנו מייצאים מוצרי חמניות לאירופה ,למזרח התיכון ולאזור
הפסיפי ,מהספקים המקומיים שלנו כמו גם מהשותף שלנו
בארגנטינה .CHS Agro ,אנו היצרן המקומי הגדול ביותר
דוחן מקולף לאפיה.
•אריזה והפצה של מוצרים מהמותגים ®Feathered Friend
ו Chirp®-של מזון מעולה לציפורים.
•משווקים ומפתחים את גרעיני החמניות שלנו ®.Royal Hybrid

טחינת קמח

•	מפעילים שירותים לייבוא ,אחסון וערבוב של דשנים
בפראנאגואה ,ברזיל.

CHS Asia-Pacific

המטה ממוקם בסינגפור ,עם משרדים באוסטרליה ,סין,
דרום קוריאה וטייוון .משרתים לקוחות באזור האוקיינוס
השקט על-ידי קבלה של תבואות ,מוצרי  DDGSודשנים
מנקודות מוצא גלובליות של .CHS
	• הבעלים של מפעלים באוסטרליה כולל אריזת
מכולות בטובובמה ( ,)Toowoombaקווינסלנד ובלרט
( ,)Ballaratויקטוריה ,בנוסף למתקן אחסון גדול במורייי
( ,)Moreeניו סאות ויילס ,וכן בלקפוט ()Lakaput
ובבורט ( ,)Boortויקטוריה.

•מספקים חיטת דורום לשותפינו וטחנת הקמח המובילה בצפון
אמריקה ,ארדנט מילס ( ,)Ardent Millsשמייצרת מוצרי קמח
עבור מאפיות ,יצרני מזון ולקוחות אחרים .משרתים את שוק
הצרכנים באמצעות  40טחנות קמח ,שלושה מתקני ערבוב
למאפיות ומאפייה למוצרים מיוחדים הפועלת בארה"ב ובקנדה.

CHS Europe

•	מגיעים לשולחנות של צרכנים ברחבי ארה"ב באמצעות
שירות מזון ומוצרים קמעונאיים המבוססים על שמן צמחי
ומיוצרים על-ידיVentura Foods, LLC. ,שותפות עסקית
המהווה את היצרן והמשווק המובילים בארה"ב של שומנים
לבצק ,שמנים ,רטבים ,מיונז ,מרגרינה ,בסיסים לתבשילים
וציפויים למחבתות ,הן ממותגים והן בייצור לפי הזמנה.

•	מחזיקים במתקנים הממוקמים באופן אסטרטגי ,כולל
רציף לטעינת דוברות ב ,Giurgiu-רומניה; ,Oroshaza
הונגריה;  ,Brckoבוסניה והרצגובינה ,ועל נהר הדנובה.

מוצרי מזון

כלכלת הבית

באמצעות קרן  CHSשלנו ותוכניות אזרחות תאגידית ,אנו
משקיעים בפרויקטים של חינוך ופיתוח מנהיגות המסייעים
בעיצוב עתיד החקלאות .ב ,2015-הענקנו  15.5מיליון דולר
מענקים לתוכניות המסייעות בהבטחת עתיד איתן לחקלאות,
לאמריקה הכפרית ולקואופרטיבים .סדרי העדיפויות שלנו כוללים:
•פיתוח מנהיגות עתידית בתחום החקלאות באמצעות
תרומות לאוניברסיטאות ,מלגות לסטודנטים הלומדים
חקלאות ,מענקי חינוך ותמיכה בקואופרטיבים ותמיכה
בתוכניות "חקלאי העתיד של אמריקה"
()Future Farmers of America, FFA
ברמה הלאומית וברמת המדינות.
•שיפור הבטיחות בחקלאות באמצעות שותפויות עם ארגונים
לאומיים לבטיחות בחקלאות ומימון עבור ציוד והדרכה לחקלאים.
•בניית קהילות חקלאיות איתנות באמצעות תמיכה כספית
בתוכניות אשר משפרות את הקהילות באזורים הכפריים
כולל מימון מקביל ע"י  CHSלמבצעי עובדים בקהילות שבהן
אנו עושים עסקים.
היוזמה הלאומית שלנו למאבק ברעב Harvest for Hunger
מחברת את עובדי  ,CHSאת הלקוחות ואת השותפים,
ובאמצעותה גיסנו יותר מ 4-מיליון דולר ו 2.7-מיליון פאונד
(כמיליון ק"ג) מזון מאז שנת  .2011ימי השירות של CHS
תומכים בהתנדבות עובדים ע"י שירות בתשלום תמורת
היעדרות מהעבודה למען שירות לקהילה.

עם מטה בג'נבה ,שווייץ ומשרדים בבוסניה ,בולגריה,
הונגריה ,רומניה ,רוסיה ,סרביה ,ספרד ואוקראינה ,כמו
גם עם משרדים במזה"ת בירדן ובטורקיה ,אנו מייצרים
ומשווקים תבואות וזרעי שמן מאזורי הים השחור ואגן הים
התיכון ,ומתאמים מיקור גלובלי של דשנים.

•	בעלי גישה לנמלי מים עמוקים בים השחור באודסה
אוקראינה ,וקונסטנצה ,רומניה ,וכן למסופי יצוא
באוקראינה ורוסיה.

עיבוד ורכיבי מזון

אנו מזקקים כ 2-מיליארד פאונד (כמיליארד ק"ג) פולי סויה
וקנולה לצורך ייצור  3.3מיליון טונות של מוצרי חלבון סויה
וקמח קנולה במתקנים לעיבוד ולזיקוק.

פולי סויה

אנו מפעילים מתקני מיצוי וזיקוק במנקאטו ובפיירמונט,
מינסוטה; בקרסטון ,איווה; אשדוד ואשקלון ,ישראל .אנו
מפעילים מתקני עיבוד בהטצ'ינסון ( ,)Hutchinsonקנזס;
סאות סיו ( )South Siouxסיטי ,נברסקה .המוצרים שלנו
כוללים שמן סויה מזוקק וגולמי; קמח פולי סויה ,שבבי סויה
לבנה נטולי שומן ,קמח ® Honeysoyנטול שומן ,חלבוני
סויה בעלי מרקם מסוג ® Imagicו,Ultra-Soy®-תרכיזי
סויה ותמציות סויה .אנו:
•	מזקקים למעלה  1.3מיליארד פאונד ( 590,000טון
מטרי) שמן סויה בשנה.
•	מעבדים כ 120-מיליון בושל ( 3.3מיליון טון מטרי) של
פולי סויה בשנה ,השקול ל 3-מיליון אקר ( 1.2מיליון
הקטר).

אנו משווקים למעלה מ 2-מיליארד בושל של תבואות וזרעי
שמן ( 52מיליון טון מדי שנה) ללקוחות מקומיים וללקוחות
ייצוא ,ביותר מ 65-מדינות ברחבי העולם.

CHS North America

•	בעלי רשת נרחבת של מקורות לייצור תבואות ,ומשווקים
תבואות וזרעי שמן מקואופרטיבים ,מתקנים בבעלות-
 CHSוחקלאים החברים ברשת.

•	אנו משווקים מובילים של  ,DDGSמוצר לוואי של ייצור
המתנול המשמש את תעשיית המזון לבהמות ,באמצעות
שני מפעלי אתנול בבעלות  CHSולמעלה מ 20-הסכמי
שיווק עם מפעלי אתנול עצמאיים.
•	מפעילים מסופים בנהרות  -מיסיסיפי ,מינסוטה ,אוהיו
ואילינוי.
•	מספקים ללקוחות ברחבי העולם יותר תבואות ,זרעי שמן
ומוצרי  DDGSבאמצעות מסופי הייצוא הממוקמים באופן
אסטרטגי במירטל גרוב ( ,)Myrtle Groveלואיזיאנה
ובסופריור ( ,)Superiorוויסקונסין; מתקני היוזמה
המשותפת  TEMCOהממוקמים בטאקומה ובקאלאמה,
וושינגטון ,ובפורטלנד ,אורגון; והסכם למסוף הספק
ביוסטון ,טקסס.
•	מספקים תבואות ,זרעי שמן ומוצרי  DDGSלטחנות קמח
מקומיות ,יצרני מספוא ,משתמשים המשתמשים בכמויות
גדולות של גרעיני מספוא וללקוחות אחרים ,ומספקים
מענה לצורכי התבואות של יצרנים אזוריים של בקר,
מוצרי חלב ועוף ,באמצעות מתקני הפצה הממוקמים
בפריונה ,טקסס ובקולינס ,מיסיסיפי.

דשנים

•	מקבלים עד  1.1מיליון טון אוראה גרעינית ו 580,000-טון
של דשן  UANבשנה באמצעות השקעה אסטרטגית עם
 CF Nitrogenבמטרה לבסס אספקה אמינה לטווח ארוך
של דשן חנקני.
•	מספקים חומרי הזנה לגידולים באמצעות רשת המשווקים
הגדולה ביותר בצפון אמריקה.

•	מפיקים דשנים ביותר מ 20-מדינות.
•	מתחזקים מערך של הפצה וייבוא של דשנים ,ומערכת
הפצה עם נמל מים עמוקים בגלבסטון ,טקסס ומתקני
נהר בממפיס ,טנסי; ליטל רוק ופיין בלאף ,ארקנסו;
מוסקטין ,איווה; מלבורן ואוונסבורו ,קנטאקי; אלכסנדריה,
לייק פרובידנס ,לטטסוורת' ,מרמנטו ,טאלוהה וגם
וידאליה ,לואיזיאנה; ווינונה וסיינט פול ,מינסוטה ,וגם
גרינוויל ,מיסיסיפי.
•	מספקים חומרי תזונה לגידולים ללקוחותינו באמצעות
 100מסופי דשנים בבעלות או בהחכרה ,ובאמצעות
שותפויות עסקיות אסטרטגיות עם קואופרטיבים חברים.
•	מציעים את המוצרים הבאים :דשני סטארטר נוזליים
™ CHS Aventineו ,XLR-rate™-ו-מייצב חנקן
® N-Edgeבאמצעות רשת הסוחרים שלנו.

•מייצרים  3מיליון טון ( 2.7מיליון טון מטרי) של מוצרי חלבון
סויה לשימוש גלובלי ומקומי להזנת בני אדם ובעלי החיים.
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