פרוטרום :פרסום תוצאות לרבעון השלישי של 2016
ביום שלישי 22 ,בנובמבר  2016תפרסם פרוטרום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2016

שיחת ועידה :יום שלישי 22 ,בנובמבר  2016בשעה 12:00
המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים להתקשר מספר דקות לפני השעה האמורה לטלפון 03-9180610 :
הקלטה של שיחת הועידה תהיה זמינה החל מיום שלישי 22 ,בנובמבר  2016למשך  48שעות
בטלפון 03-9255904

אודות פרוטרום:
פרוטרום היא חברה רב לאומית הפועלת בשווקי התמציות וחומרי הגלם העולמיים .לפרוטרום מרכזי ייצור ופיתוח משמעותיים בכל ששת היבשות,
והיא משווקת ומוכרת מעל  52,000מוצרים למעל  29,000לקוחות ביותר מ 150-מדינות .מוצרי פרוטרום מיועדים לתעשיות המזון והמשקאות ,תמציות
הטעם והריח ,התרופות ,צמחי המרפא ( ,)Nutraceuticalsמזון הבריאות והמזון הפונקציונלי ( ,)Functional Foodתוספי המזון ,והקוסמטיקה.
לפרוטרום ,המעסיקה מעל  4,500עובדים ברחבי העולם 2 ,פעילויות ליבה עיקריות:


פעילות הטעמים ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של תמציות טעם ) (Flavor Compoundsו.Food Systems -



במסגרת פעילות חומרי הגלם היחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים ),(Natural Flavor Extracts
רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ) ,(Natural Functional Food Ingredientsמיצויים טבעיים מצמחי מרפא (Natural Pharma/Nutraceutical
) ,Extractsמוצרי ביוטכנולוגיה טבעיים מבוססי אצות ,צבעים טבעיים ,מוצרים משמרים טבעיים להגנה על מזון ,כימיקלים ארומטיים ,שמנים
אתריים ,מוצרי הדרים יחודיים ושרפים ומייצבים טבעיים .מוצרי פעילות חומרי הגלם ייחודיים נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות,
הטעם והריח ,הפארמה והתרופות טבעיות ) ,(Pharmaceutical/Nutraceuticalהקוסמטיקה והטיפוח האישי.

מוצרי פרוטרום מיוצרים במפעליה בארה"ב ,קנדה ,אנגליה ,אירלנד ,שוויץ ,גרמניה ,בלגיה ,איטליה ,ספרד ,סלובניה ,פולין ,רוסיה ,תורכיה ,ישראל,
דרום אפריקה ,סין ,הודו ,גוואטמלה ,פרו ,צ'ילה ,ברזיל וניו זילנד .מערך השיווק הגלובלי שלה כולל את אגפי השיווק בישראל ,ארה"ב ,קנדה ,אנגליה,
אירלנד ,שוויץ ,גרמניה ,אוסטריה ,סלובניה ,בלגיה ,הולנד ,דנמרק ,צרפת ,איטליה ,ספרד ,הונגריה ,רומניה ,רוסיה ,אוקראינה ,פולין ,קזחסטן ,בלרוס,
תורכיה ,ברזיל ,מקסיקו ,גוואטמלה ,קוסטה ריקה ,פרו ,צ'ילה ,דרום אפריקה ,סין ,יפן ,הונג קונג ,הודו ,אינדונזיה וניו זילנד .כמו כן מפעילה החברה
סוכנים ומפיצים מקומיים ברחבי העולם.
למידע נוסף ,אנא בקרו באתר החברהwww.frutarom.com :

לפרטים נוספים:
גלברט-כהנא
קשרי משקיעים ותקשורת עסקית
טל03-6074717 :
פקס03-6074711 :
info@gk-biz.com
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