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March 16, 2016 

 

Establishment of a Search Committee for a New Chairman  

 

After serving about 10 years on ICL’s Board of Directors from which about 9 years as its 

Chairman, Mr. Nir Gilad will retire from the Company’s Board at September 1, 2016. Under his 

leadership ICL has significantly broadened its businesses globally, balanced its product portfolio 

and has become more resilient against individual commodity market downturns. The Board 

expressed its appreciation and respect for the contributions made by Mr. Gilad.  

 

The Board has formed a Search Committee comprised of two board members: Mr. Yaacov Dior, 

director of the Company's Board, and Mr. Ron Moskovitz. The Committee will determine its 

order of work and will identify suitable candidates and propose the nomination to the full 

Board for election, no later than by May 1, 2016. The Company intends to invite a special 

shareholders meeting in August 2016 to approve appointment of the newly elected candidate 

as well as his terms of tenure, and by this allow an orderly overlap between Mr. Gilad and the 

new elected Chairman.  

 

At the same time, the Board wishes to express its full appreciation for the current CEO Stefan 

Borgas and his management team. In close alignment with the Board, the management under 

Mr. Borgas’ leadership will continue to execute ICL’s Next Step Forward strategy which builds 

ICL’s global integrated business by balancing growth, cost reduction and strong shareholder 

return based on a solid, investment grade rated balance sheet. 

 

 

Name of the authorized signatory on the report and the name of the authorized electronic 
signatory: Lisa Haimovitz  
Position: Senior Vice President, General Counsel and Corporate Secretary  
Date of Signature: March 16, 2016 



 
 

 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית –תרגום נוחות 
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 2016 מרסב 16

 

 

 מינוי ועדת איתור לבחירת יו"ר דירקטוריון

 

שנים כיו"ר, מר ניר גלעד יפרוש מדירקטוריון  9-כ שנים בדירקטוריון החברה, מתוכן 10-כלאחר כהונה בת 

. תחת הנהגתו, החברה הרחיבה משמעותית את עסקיה הגלובליים, איזנה את 2016בספטמבר  1החברה ביום 

תמהיל המוצרים שלה וחיזקה את איתנותה בפני ירידות בשווקים מבוססי מוצר בודד ודירקטוריון החברה 

 ד לחברה. הביע את הערכתו לתרומה של מר גלע

ומר רון דירקטור בחברה, דירקטוריון החברה הקים ועדת איתור המורכבת משני חברים: מר יעקב דיאור, 

ועדה תקבע את סדרי עבודתה ותפעל לזיהוי מועמדים מתאימים אותם תציע לבחירת חברי ומושקוביץ. ה

. בכוונת החברה לפעול לכינוסה של אסיפת בעלי מניות מיוחדת 2016במאי  1הדירקטוריון לא יאוחר מיום 

רת בין לאישור מינוי המועמד הנבחר וכן את תנאי העסקתו, באופן שיאפשר חפיפה מסוד 2016בחודש אוגוסט 

 מר גלעד והיו"ר הנבחר. 

בעת זו, הדירקטוריון מבקש להביע את הערכתו למנכ"ל החברה, מר סטפן בורגס ולהנהלת החברה. בתיאום 

עם הדירקטוריון, תמשיך הנהלת החברה תחת הנהגתו של מר בורגס לפעול ליישום אסטרטגיית ה"צעד הבא 

של החברה באמצעות איזון ראוי בין צמיחה, קדימה" של החברה אשר מבססת את עסקיה המשולבים 

יציב  (investment grade) המשך דירוג השקעות התייעלות ותשואה יציבה לבעלי המניות המבוססת על

 למאזן החברה.

 
 

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

 2016 מרסב 16ריך החתימה: תא
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