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February 1, 2015 

 

 

Immediate Report regarding Closing of Transaction for Divestments of Non-Core Activities 

 

Further to the Company's immediate report dated October 26, 2014 (reference number 2014-

01-181404) regarding an agreement with Kurita Water Industries Ltd. ("Kurita") for the sale of 

the Company's business unit in its Performance Products segment which sells alumina 

compounds and solutions for water treatment and for chemicals for paper, the Company 

hereby wishes to announce the closing of the transaction with Kurita.  

 

Closing took place on January 30, 2015. On the closing day, a consideration of approximately 

€184 million was received, the rest of the consideration will be received subject to completion 

of additional conditions. Final adjustment will take place on the basis of the closing date 

statements, to be prepared and agreed in the next months.  

 

 

 

Name of the authorized signatory on the report and the name of the authorized electronic 
signatory: Lisa Haimovitz  
Position: Vice President, General Counsel and Corporate Secretary  
Date of Signature: February 1, 2015 
 



 
 

 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית –תרגום נוחות 
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 סיום מכירת פעילויות שאינן בעסקי הליבה של החברהדיווח מיידי בקשר עם 

 

( בקשר עם 3026-0-242606)אסמכתא מספר  3026באוקטובר  35בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 

יחידות עסקיות של מגזר כיל מוצרי "(, למכירת Kurita)להלן " .Kurita Water Industries Ltdהסכם עם 

תחומי תרכובות האלומיניום, פתרונות לטיפול במים וכימיקלים לנייר, החברה מתכבדת תכלית הפועלות ב

 .Kuritaלהודיע על סגירת העסקה עם 

 

מיליון אירו, יתרת  246-תקבלה תמורה של כהסגירה ה. ביום 3026בינואר  20סגירת העסקה אירעה ביום 

, ההשלמה מועדב דוחותה בסיס על תיעשה סופית התאמההתמורה תתקבל בכפוף להתקיים תנאים נוספים. 

 . הקרובים בחודשיםכפי שיוסכם 

 

 

 

 חיימוביץ שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: לייזה
 משפטית ומזכירת חברהתפקידה: סמנכ"ל, יועצת 
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