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סיום כהונתו של יוחנן לוקר בכיל ומינויו ליו"ר בז"ן
תל אביב 13 ,במרץ  – 2019כיל (סימול בבורסה לניירות ערך בניו-יורק ובבורסה לניירות ערך בתל-
אביב , )ICL :יצרנית עולמית מובילה של מינרלים וכימיקלים מיוחדים הודיעה היום על סיום
כהונתו של יוחנן לוקר בכיל ומינוי ליו"ר בז"ן.
יוחנן לוקר סיים כהונה מוצלחת מאד של כשלש שנים כיו"ר כיל.
עם סיום כהונתו של יו"ר בזן ,הוצע ליוחנן לוקר להתמנות לתפקיד יו"ר דירקטוריון בזן ,ויוחנן
לוקר נענה להצעה לקבל על עצמו את התפקיד.
כמו כן נמסר כי יוחנן לוקר מונה לדירקטור בחברה לישראל וכן צפוי להתמנות לדירקטור בצים.
דירקטוריון כיל החליט למנות את יואב דופלט ,המנכ"ל הנכנס של החברה לישראל ,ליו"ר
דירקטוריון כיל .מינויו של יואב דופלט מעיד על היותה של כיל החזקה אסטרטגית ומשמעותית של
החברה לישראל.
בתקופת כהונתו של לוקר כיו"ר כיל הוביל יחד עם הדירקטוריון והנהלת החברה ,את האסטרטגיה
של כיל תוך התאמתה לאתגרי השנים הבאות.
דירקטוריון כיל הודה ללוקר על תרומתו החשובה מאוד לחברה בתקופת כהונתו שהתבטאה
בקביעת האסטרטגיה החדשה ,ומיצוב החברה .יוחנן לו קר התווה את הדרך להמשך היותה של כיל
חברה תעשייתית מובילה ומצטיינת בארץ ובעולם ,המהווה עוגן קריטי לתעסוקה בנגב ,ומהווה אבן
יסוד לייצוא הישראלי.
המועדים לסיום כהונה וכן המועדים לכניסה לתפקידים החדשים צפויים להיות במהלך הרבעון
השני של שנת .2019

##
אודות כיל
כיל היא יצרנית עולמית מובילה של מינרלים וכימיקלים מיוחדים אשר מפעילה שרשרות ערך של
ברום ,אשלג ו פוספט תחת מודל עסקי משולב ייחודי .כיל מפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים בעלי
מיצוב תחרותי ומשתמשת בטכנולוגיה ובידע תעשייתי לשם יצירת ערך מוסף ללקוחות בשווקים
חקלאיים ותעשייתיים מרכזיים בכל רחבי העולם .כיל מתמקדת בחיזוק מובילותה בכל שרשרות
הערך שבליבת עסקי החברה .כמו כן בכוונתה לחזק ולגוון את היצע הפתרונות החדשניים שלה
לחקלאות ,באמצעות מינוף הי כולות והידע האגרונומי הקיימים של החברה ,כמו גם הסביבה
הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראל .מניות כיל רשומות למסחר דואלי בבורסה לניירות ערך
בניו -יורק ובבורסה לניירות ערך בתל-אביב (סימול .) ICL :החברה מעסיקה יותר מ  11,000עובדים
ברחבי העולם ומכירותיה בשנת  2018ה סתכמו לסך  5.6מיליארד דולר .למידע נוסף ,בקרו באתר
האינטרנט של החברה בכתובת .www.icl-group.com

1

