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January 5, 2021 

 

Results of Extraordinary General Meeting of Shareholders 

 

Further to the Notice and Proxy Statement for the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders (the "Meeting") dated November 16, 2020 (Reference no. 2020-02-123273), as 

amended on December 23, 2020 (Reference no. 2020-02-139380), ICL Group Ltd. (the 

“Company”) hereby reports that each of the proposals on the agenda for the Meeting that was 

held today, January 5, 2021, which are listed below, were approved by the shareholders of the 

Company by the requisite  majority: 

 

1. Re-election of Ruth Ralbag as an external director of the Company, within the meaning 

of the Israeli Companies Law, 1999, for an additional three-year term. 

2. Approval of the Renewed Management Services Agreement with Israel Corporation 

Ltd.  

3. Approval to extend the period for exemption from liability and indemnification 

undertakings under the Company's Letter of Exemption and Indemnification with 

directors who are office holders (within the meaning of the Israeli Companies Law, 

1999) of Israel Corporation Ltd., who may serve from time to time. 

 

 

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

Lilach Geva Harel, Adv. 

Position: Global General Counsel 

Signature Date: January 5, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PRESS CONTACT                                                                                             INVESTOR RELATIONS CONTACTS          
Adi Bajayo 
Scherf Communications                                            
+972-52-4454789 
Adi@scherfcom.com 

Peggy Reilly Tharp 
VP, ICL Global Investor Relations 
+1-314-983-7665 
Peggy.ReillyTharp@icl-group.com 

Dudi Musler 
Director, Investor Relations 
+972-3-6844448  
Dudi.Musler@icl-group.com 
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 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית –תרגום נוחות 

 

 2021 בינואר 5

 

 של בעלי המניות המיוחדתתוצאות האסיפה הכללית 

  

-2020)מס' אסמכתא   2020, בנובמבר 16של בעלי המניות מיום  המיוחדתהכללית לזימון האסיפה בהמשך 
-2020-02 -)מס' אסמכתא 2020בדצמבר,  23מיום האסיפה הכללית המיוחדת ותיקון זימון , (02-123273

מדווחת כי כל הנושאים על סדר היום של האסיפה אשר  ("החברהאיי.סי.אל גרופ בע"מ )להלן "( 139380
  , כפי שיפורט להלן:ברוב מיוחד ,  אושרו2021 בינואר 5התקיימה היום, 

 

לתקופה נוספת של  גב' רות רלבג לתפקיד דירקטורית חיצונית בחברהאישור מינויה מחדש של  .1
 שלוש שנים. 

 
 .אישור הסכם שירותי הניהול המחודש עם החברה לישראל בע"מ .2

 
אישור הארכת תקופת הפטור מהתחייבויות פטור ושיפוי מכוח כתב השיפוי והפטור של החברה  .3

 .לישראל בע"מ, כפי שיכהנו מעת לעתבחברה  ביחס לדירקטורים שהינם נושאי משרה
 

   

 

 
 

 , עו"דלילך גבע הראלשם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: 
  גלובליתיועצת משפטית תפקידה: 

 2021 בינואר 5תאריך החתימה: 
 
 
 
 
 
 

 
 קשרי משקיעים -קשר  ישנא תקשורת -אשת קשר 
 עדי בג'איו

  שרף תקשורת
+972-52-4454789 

@scherfcom.comAdi 

  ארפת'-פגי ריילי
 סמנכ"לית קשרי משקיעים גלובאלית

314-983-7665+1- 
-Peggy.ReillyTharp@icl

group.com 

 רדודי מוסל
 מנהל קשרי משקיעים

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