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 2034איי.סי.אל בוחנת הנפקה בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה ז'( הנפרעות בשנת 

מודיעה בזאת, כי היא בוחנת אפשרות של הנפקת אגרות חוב לציבור בישראל בלבד, בדרך של הרחבת  "(החברהאיי.סי.אל גרופ בע"מ )"

 סדרת אגרות החוב )סדרה ז'(.

, 2015במרס  23האשראי שלה, מכוח הסכם מיום  מסגרותשל החזר חלקי שמש את החברה לצפויה לתמורת ההנפקה, ככל שתצא לפועל, 

, וכן לטובת צרכיה השוטפים .ICL Finance B.V, בין גופים פיננסיים שונים, החברה והחברה הבת 2018באוקטובר  29כפי שתוקן ביום 

ביצוע ההנפקה, עיתויה, תנאיה וכמות אגרות החוב )סדרה ז'( שיונפקו לציבור בישראל במסגרת ההנפקה, ככל שתצא לפועל,  של החברה.

מדף אשר יכלול את כמות אגרות החוב שתוצענה במסגרת ההרחבה האמורה כפופים לאישור דירקטוריון החברה, פרסום דוח הצעת 

כי הנפקה אין כל וודאות "( לפרסום דוח הצעת המדף כאמור. הבורסהואת תנאיה, וכן לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"

  כאמור תצא לפועל או באיזה עיתוי, תנאים או היקף היא תבוצע. 

 Liquidity and Capital)נזילות ומקורות הון " )ב(5של החברה, ראו את סעיף ולמצב הנזילות ע לאגרות החוב לפרטים נוספים בנוג

Resources( לדוח התקופתי של החברה ")Form 20-F וכן  2020במרס  26, כפי שפורסם ביום 2019בדצמבר  31( לשנה שהסתיימה ביום

 . 2020 במאי 12כפי שפורסם ביום  ,2020ראו את דוח תוצאות הרבעון הראשון של שנת 

תבוצע בישראל בלבד ולתושבי ישראל בלבד.  היא, החברה מבקשת להפנות את תשומת הלב לכך שככל שההנפקה האמורה תבוצע, בנוסף

 זו הודעה"ב. בארה יימכרו או יוצעו ולא כפי שתוקן, ,1933-האמריקאי"ע ני חוקרשמו למסחר מכוח יילא  נשוא ההנפקה  ניירות הערך

 .כלשהם ערך ניירות למכירה להציע ניסיון או הצעה מהווה אינה

 מידע צופה פני עתיד

"צופה", "מאמינה", "עשוי", "מצפה",  כגון בביטויים שימוש רוב פי על עושות אלו אמירות. עתיד פני צופות אמירות כוללת זו הודעה

 '.וכד"ייתכן", "מתכננת", "מתכוונת", "מעריכה", "פוטנציאל", 

, החברה של לכוונותיה ביחס אמירות, היתר בין, וכוללות זו לעיתונות בהודעה מקומות במספר מופיעות עתיד פני צופות אמירות

 בפני העומד הזמין המידע ועל ההנהלה של וההנחות הערכות על מתבססות עתיד פני צופות אמירות .הנוכחיות ציפיותיה או הערכותיה

 באופן שונות להיות עשויות בפועל והתוצאות, ודאויות ואי מימוש בסיכוני כרוכות אלו אמירות. הדיווח למועד נכון החברה הנהלת

האפשרות לביצוע גיוס  :רק לא אך, לרבות, שונים גורמים בשל העתיד פני צופות באמירות המשתמעות או המבוטאות מאלו מהותי

ד. גורמי סיכון" בדוחות הכספיים השנתיים של  –מידע עיקרי - 3"סעיף -גורמי סיכון אחרים המפורטים ב וכןאגרות חוב בישראל 

 שנת של ראשון רבעון דוח במסגרת שעודכנו כפי, 2020 במרס 5 ביום( SEC) ערך לניירות האמריקנית לרשות הוגשו אשר, F-20החברה, 

 . 2020 במאי 12 ביום K-6במסגרת טופס  SEC-ל הוגש אשר, 2020

צופות פני עתיד נכונות רק למועד בו נאמרו, והחברה אינה מתחייבת לעדכנן לאורו של מידע חדש או התפתחויות עתידיות, או  אמירות

ירועים או נסיבות מאוחרים יותר או לשקף את התרחשותם של אירועים לפרסם כל עדכון פומבי ביחס לאמירות אלה על מנת לשקף א

 צפויים. -בלתי

 

 

 שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: איה לנדמן, עו"ד
 תפקידה: מזכירת החברה 

 2020 במאי 13תאריך החתימה: 
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 קשרי משקיעים -ש קשר יא תקשורת -אשת קשר 
 בג'איועדי 

  שרף תקשורת
972-52-4454789+ 

Adi@scherfcom.com 

 רדודי מוסל
 מנהל קשרי משקיעים

972-3-6844448 + 
group.com-Dudi.Musler@icl 
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