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October 14, 2020 

 

Results of ICL's Extraordinary General Meeting of Shareholders held today 

 

ICL announces today the results of the Extraordinary General Meeting of shareholders of the 

Company, held today, Wednesday, October 14, 2020 (the “Meeting”), for the approval of the 

Company's engagement in a Bridge Supply Agreement with Tamar Reservoir for the purchase 

of natural gas by the Company.  

 

ICL's shareholders approved today, by a special majority, the said proposal, details of which 

are further set forth in the Company’s announcement and Proxy Statement, dated September 2, 

2020 (Reference no. 2020-02-088159). 

 

 

 

 

 

 

Name of the authorized signatory on the report and the authorized electronic reporter: Aya 

Landman, Adv. 

Position: VP, Company Secretary & Global Compliance 

Signature Date: October 14, 2020 

 

 

 

PRESS CONTACT                                                                                                

Or-li Kasuto Madmon 

Scherf Communications                                            

+972-52-4447750 

Orli@scherfcom.com 

 

 

 INVESTOR RELATIONS CONTACT          

Dudi Musler 

Investor Relations Manager 

+972-3-6844448  

Dudi.Musler@icl-group.com  
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 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית –תרגום נוחות 

 

 2020 ראוקטובב 14

 

 שהתקיימה היום המיוחדת של בעלי המניותתוצאות האסיפה הכללית 

  

 14היום,  התקיימהאת תוצאות האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות ש מתכבדת לדווחהחברה 
 לרכישת גז טבעי ממאגר תמרגישור בהסכם התקשרות החברה , לאישור "(האסיפה)" 2020, באוקטובר

 .לתקופת הביניים

שפורט בזימון לאסיפה  , כפיעל סדר היוםשעמד הנושא את  ,ברוב מיוחד ,אסיפת בעלי המניות אישרה היום
  .(2020-02-088159)מס' אסמכתא  2020 ספטמבר 2מיום 

 

    

 

 
 

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

 2020 אוקטוברב 14תאריך החתימה: 
 
 
 

 קשרי משקיעים -איש קשר  תקשורת -אשת קשר 
  לי קסוטו מדמון-אור

  שרף תקשורת
+972-52-4447750 

Orli@scherfcom.com 

 דודי מוסלר
 מנהל קשרי משקיעים

+972-3-6844448  
group.com-Dudi.Musler@icl 
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