
 יוחנן לוקר מונה ליו"ר כיל

 2016אפריל  21

, החליט דירקטוריון 2016באפריל  20, ביום החברה מתכבדת לדווח, כי בהתאם להמלצת ועדת האיתור
החברה למנות את מר יוחנן לוקר לחבר בדירקטוריון החברה, החל מהיום, וליו"ר דירקטוריון פעיל, לא יאוחר 

 .2016בספטמבר  1מיום 
 

 דירקטוריון כיל:
ניתוח סיטואציות  ויכולת מוכחת של קבלת החלטות,  "דירקטוריון כיל רואה ביוחנן לוקר מנהל בעל נסיון רב 

 מורכבות, והובלת אסטרטגיה בגופים מורכבים ועתירי אתגרים ומשימות. 
 

דירקטוריון החברה מאמין ביכולתו של יוחנן לוקר לתרום תרומה חשובה ומשמעותית לקידומה של 
 הצלחה באתגר החשוב שהוא לוקח על עצמו.   לו  ומאחל  כיל,
 

לה מלא ופורה מצד מנכ"ל כיל, סטפן בורגס והנהלת החברה בדרך יוחנן לוקר ימשיך ליהנות משיתוף פעו
   להשגת יעדיה האסטרטגיים ומטרותיה העסקיות של החברה.

 
עד לכניסתו לתפקיד, יו"ר הדירקטוריון הנוכחי, ניר גלעד, ימשיך בתפקידו, וילווה את כניסתו לתפקיד של היו"ר 

תרומתו רבת השנים ורבת הערך לביסוסה של כיל כחברה  החדש. דירקטוריון החברה שב ומודה לניר גלעד על
 גלובאלית מצליחה ומובילה בתחומה".

  

 בכוונת החברה לפעול בהקדם לכינוס אסיפה כללית של בעלי המניות לאישור תנאי כהונתו של יוחנן לוקר.

 

 מצ"ב עיקרי קורות החיים של יוחנן לוקר.

 יוחנן לוקר: –עיקרי קורות חיים 

 .Golf  &Coר מכהן כמנכ"ל "כלל תעשיות כבדות", וכן כיו"ר הדירקטוריון של "מנועי בית שמש", "יוחנן לוק

Group"   כיהן גם כיו"ר "נייר חדרה". במקביל הוא חבר בדירקטוריון  2013-2015ו"כלל סאן". בין השנים

 "משאב יזום ופיתוח", "תעבורה" ו"יפאורה תבורי".

( ובשורה של תפקידי פיקוד בכירים 2010-2012הצבאי של ראש הממשלה ) בעבר, יוחנן לוקר כיהן כמזכיר

 (.2005-2008(, ראש להק אויר )2008-2010בחיל האויר, כולל: ראש מטה חיל האויר )

  

( BA( במנהל ציבורי מבית הספר "קנדי" באוניברסיטת הרווארד, ותואר ראשון )MAליוחנן לוקר תואר שני )

 ת בר אילן.במנהל עסקים מאוניברסיט

 

 אודות כיל:

כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות 

 בעיקר בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים. 

 ממניות כיל 46% .(TASE and NYSE:ICLאביב ובניו יורק )-כיל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל

וייתר המניות מוחזקות בידי  PCSמניות מוחזקות בידי פוטאש )) 13.8%מוחזקות בידי החברה לישראל, 

 5.4 -הסתכמו בכ 2015עובדים ברחבי העולם. מכירותיה בשנת  14,000-הציבור. החברה מעסיקה כיום כ

 מיליארד דולר. 

  www.icl-group.comלמידע נוסף בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת 
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