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April 4, 2016 

 

 

Immediate Report Regarding a Dividend Distribution – Supplemental Report 

 

Further to the Company's report dated March 16, 2016, (reference number 2016-02-007665) 

regarding a dividend distribution out of the revenues of the fourth quarter of 2015 in the 

amount of $67 million, the Company wishes to report that the dividend amount per share in US 

dollars is $0.05254, and the dividend amount per share for shareholders who will receive the 

payment in Shekels is ILS 0.1988163 based on the representative exchange rate published 

today.  

 

In the current quarter, tax will be as follows: the dividend will be exempted from tax for 

companies, individuals will pay 25%. For foreign residents, the dividend will be taxable at a rate 

of 25% or according to International Tax Treaties, at the lower. For additional information as to 

a possible refund procedure for taxes withheld in excess from non-Israeli shareholders per 

shares traded on NYSE, please visit the Company's webpage, by clicking this link. 

 

The dividend will be paid only to registered shareholders entitled to US$2 or above. The 

payment day is April 18, 2016. 

 

 

 

 

Name of the authorized signatory on the report and name of authorized electronic reporter: 
Lisa Haimovitz. 
Position: SVP, General Counsel and Company Secretary.  
Signature Date: April 4, 2016 

 

http://repo.icl-group.com/Lists/MediaServer_Documents/tax%20withholding%20on%20dividends%20for%20shares%20traded%20out%20of%20Israel%20-%20ICL%20website.pdf
http://repo.icl-group.com/Lists/MediaServer_Documents/tax%20withholding%20on%20dividends%20for%20shares%20traded%20out%20of%20Israel%20-%20ICL%20website.pdf
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 דיווח משלים – דיווח מיידי בדבר חלוקת דיבידנד
 

דיבידנד מתוך חלוקת ( בקשר עם 2016-02-007665פר אסמכתא )מס במרס 16בהמשך לדיווח המיידי מיום 
סכום  דולר ארה"ב, החברה מבקשת לדווח כי מיליון 67בסכום של  2015שנת של  הרביעירווחי החברה ברבעון 

וסכום הדיבידנד למניה לבעלי מניות אשר מקבלים את  דולר 0.05254הוא בדולר ארה"ב הדיבידנד למניה 
 .היוםל נכון ישראל בנק של היציג השער פי-על וזאת לשק 0.1988163 תשלום בשקלים יעמוד עלה
 

מס.  25%-ינוכה מס כדלקמן: לחברה תושבת ישראל הדיבידנד לחברה פטור ממס; יחיד חייב בברבעון הנוכחי 
 או בהתאם לקבוע באמנות מיסוי בינלאומיות, לפי הנמוך מביניהם. 25%לתושב חוץ, הדיבידנד חייב במס של 

אלים עבור למידע נוסף בדבר הליך אפשרי להחזר מס במקרים של ניכוי מס ביתר מבעלי מניות שאינם ישר

 .קישור(, אנא בקרו באתר החברה NYSEיורק )-מניות הנסחרות בבורסת ניו
 

 הוא התשלום מועד. ומעלה ב"ארה דולר 2 של סכום לקבל הזכאים רשומים מניות לבעלי רק ישולם הדיבידנד
  .2016באפריל  18
 
 
 

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

 2016באפריל  4: החתימה תאריך
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