
September 11, 2020

New Collective Labor Agreement in Bromine Compounds

Further to item 6.D of the Company’s Annual Report for 2019 filed on March 5, 2020, the Company wishes to 
report, that a new collective labor agreement (the "CLA") was signed between the Company's subsidiary, 
Bromine Compounds Ltd. ("Bromine Compounds"), the Bromine Compounds workers' union, the New Israeli 
General Workers' Federation (Histadrut) and the Negev Regional Workers' Federation, in effect until April 
2025.

The Main terms of the CLA include, among other things, salary increases for employees to whom the CLA 
applies, a retirement plan for permanent employees and a reduction of FTE's. The annual additional cost of 
implementing the agreement is not material.
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תרגום נוחות – הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית

11 בספטמבר 2020

הסכם עבודה חדש בחברת תרכובות ברום

בהמשך לאמור בסעיף 6ד. לדוחות השנתיים של החברה לשנת 2019 שפורסמו ביום 5 במרס 2020, מבקשת החברה לדווח כי 
נחתם הסכם עבודה קיבוצי חדש בין החברה הבת, תרכובות ברום בע"מ, לבין מועצת עובדי תרכובות ברום, הסתדרות 

העובדים הכללית החדשה והסתדרות מרחב נגב, בתוקף עד לחודש אפריל 2025. 

עיקרי ההסכם כוללים, בין היתר, הסדרת תוספות שכר לעובדים שההסכם חל עליהם, תוכנית פרישה לעובדים קבועים 
וצמצום תקנים. תוספת העלות השנתית של יישום ההסכם אינה מהותית.

 

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: איה לנדמן, עו"ד
תפקידה: סמנכ"ל, מזכירת החברה ומנהלת אכיפה גלובלית 

תאריך החתימה: 11 בספטמבר 2020
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