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February 2, 2015 

 

 

Labor Dispute at ICL Bromine Compounds Plants 

 

Further to note 6, section 16 of the Company's quarterly report as of September 30, 2014, the 

Company hereby wishes to report that the Workers Council of Bromine Compounds Ltd. 

("Bromine Compounds") has announced a strike at the Bromine Compounds plants as of today, 

including stoppage of goods' shipments from the plants. 

 

The strike comes in response to the efficiency programs that the Company is currently 

executing in Neot Hovav, as part of which letters of invitation to hearing are being handed to 

approximately 140 employees employed under a collective agreement. 

 

There is no certainty as to the scope and/or the duration of the strike. The Bromine Compounds 

management is taking measures to minimize the damage caused by the strike and to complete 

the efficiency programs, inter alia through negotiations with the Workers Council. 

 

 

 

 

Name of the authorized signatory on the report and the name of the authorized electronic 
signatory: Lisa Haimovitz  
Position: Vice President, General Counsel and Corporate Secretary  
Date of Signature: February 2, 2015 



 
 

 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית –תרגום נוחות 
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 3026בפברואר  3

 

 

 שביתה בנאות חובב ממגזר כיל מוצרים תעשייתיים

 

החברה מבקשת לדווח , 3026בספטמבר  20לדוח הרבעוני של החברה ליום  25, סעיף 5ביאור לאמור ב בהמשך

"( ממגזר כיל מוצרים תעשייתיים, הודיעה על השבתת תרב"םברום בע"מ )"כי מועצת העובדים של תרכובות 

 .יםמפעלי תרב"ם בנאות חובב החל מהיום, ועל עצירת המשלוחים של סחורות מן המפעל

 

בימים נשלחים  ןת ההתייעלות שמבצעת החברה בנאות חובב, במסגרתוהשבתת המפעלים באה בתגובה לתכני

 עובדים המועסקים בהסכם קיבוצי. 260-לכ לשימועאלה מכתבי הזמנה 

 

אין כל ודאות באשר להיקף ו/או למשך השביתה. הנהלת תרב"ם נוקטת בכל האמצעים למזעור נזקי השביתה 

 בדרך של משא ומתן עם מועצת העובדים. , לרבותת ההתייעלותוולהשלמת תכני

 

 

 

 

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

 3026בפברואר  3תאריך החתימה: 
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