אשת קשר  -קשרי משקיעים
לימור גרובר
ראש מחלקת קשרי משקיעים
03-6844448
Limor.Gruber@icl-group.com

אשת קשר  -תקשורת
מיה אבישי
מנהלת תקשורת חוץ גלובלית
03-6844477
Maya.Avishai@icl-group.com
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דירקטוריון כיל אישר את מינויו של רביב צולר למנכ"ל
החברה
יוחנן לוקר ,יו״ר דירקטוריון כיל :״בעבודת ועדת האיתור בחנו מספר מועמדים מצוינים,
מתוכם בחרנו את המועמד עם הכישורים המתאימים ביותר לניהול החברה .רביב הוא
מהמנהלים הטובים בישראל ואנחנו שמחים שהוא מצטרף לשורותינו"
דירקטוריון כיל אישר היום (א') ,את מינויו של מר רביב צולר לתפקיד מנכ"ל החברה .צולר נבחר
ע״י ועדת האיתור בראשות יו״ר כיל יוחנן לוקר ,ובה חברים ד"ר מיקי הרן ,דירקטורית חיצונית
ואבישר פז ,מנכ"ל החברה לישראל .הוועדה בחנה בחודשים האחרונים מס' מועמדים ובתום
התהליך בחרה להמליץ לדירקטוריון החברה על צולר כמועמד המתאים ביותר.
רביב צולר ,מנכ"ל איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ (ביטוח ישיר) ,54 ,נשוי ואב לשתי בנות .צולר
הוא רו"ח מוסמך ) ,(CPAבוגר אוניברסיטת תל אביב.
צולר היה שותף מייסד בבנק ההשקעות אייפקס-מוטבים (לימים דש-אייפקס) וב 1999 -ייסד את
חברת נס טכנולוגיות ,בה שימש כמנכ"ל עד  .2007ב 2004 -הונפקה נס טכנולוגיות בנאסד"ק
כאשר החברה ובעלי מניותיה גייסו כ 160-מיליון דולר .הנפקה זו הייתה ההנפקה הראשונה )(IPO
הישראלית הגדולה ביותר בנאסד"ק מאז  .2001מאז שנת  2008משמש כמנכ"ל איי.די.איי ,חברה
לביטוח בע"מ ,אשר הונפקה ב 2013 -בבורסה של תל אביב ושילשה מאז את שוויה.
יוחנן לוקר ,יו״ר הדירקטוריון :״בעבודת ועדת האיתור בחנו מספר מועמדים מצוינים ,מתוכם בחרנו
את המועמד עם הכישורים המתאימים ביותר לניהול החברה .רביב בעל ניסיון ניהולי עשיר הכולל
תפקידים ראויים לציון בחברות מדיסציפלינות שונות במשק .רביב הוא מהמנהלים הטובים בישראל
ובעל יכולות מוכחות בתחומי העשייה השונים בהם פעל ,ואנחנו שמחים שהוא מצטרף לשורותינו.
אני רוצה להודות לאשר גרינבאום המכהן כממלא מקום המנכ״ל ושהוביל את החברה לתוצאות
מצוינות״.

אודות כיל
כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינרלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של
האנושות בעיקר בשוקי המזון ,החקלאות ,והחומרים המורכבים .כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת
בבורסה בתל-אביב ובניו יורק ( .)TASE AND NYSE:ICLהחברה מעסיקה כיום כ12,000-
עובדים ברחבי העולם .מכירותיה בשנת  2017הסתכמו ב 5.42 -מיליארד דולר .למידע נוסף בקרו
באתר האינטרנט של החברה בכתובת .WWW.ICL-GROUP.COM

