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ICL בחברה סמנכ"ל כספים חילופיודיעה על מ 
 ומברכת את אבירם להב  תרומתולקובי אלטמן על בחום מודה החברה 

 
מובילה, הודיעה  גלובלית  מיוחדים  חברת מינרלים    , ICL  (NYSE: ICL)(TASE: ICL)  –  2021 ,אוקטובר ב  11תל אביב, ישראל;  

קובי אלטמן,  היום   הכספים,  למנת  על  ,  2022בינואר,    1- החל מ  מתפקידופרוש  י כי סמנכ"ל  זמנו  את  עניינים  להקדיש 
 כסמנכ"ל הכספים וחבר בהנהלה הבכירה.  ICL- אבירם להב ליצטרף  , במקבילמשפחתיים ופרטיים. 

 

  והובלתלאורך שש השנים האחרונות ו  ומסירותו מנהיגותו  על  לקובי אלטמן    ברצוני להודות"  : ICL  ל" נשיא ומנכ , רביב צולר
של מצוינות. קובי   מורשת באחריות ומקצועיות. היתה לו תרומה גדולה לחברה והוא משאיר אחריו  ICLשל  כספים ה  אגףשל 

 ".חברה לוביצירת ערך משיך לתמוך בצמיחה עסקית יחזק אשר  כספים  גףא מותיר אחריו
 

כסמנכ"ל הכספים של אדמה, חברה גלובלית בתחום  שימש    בתפקידו האחרוןאשר    ,אבירם להבאלטמן יחליף בתפקידו    את
שורה של תפקידי  אבירם  מילא  כן,  קודם ל, וכן כמנכ"ל אדמה פתרונות חקלאות.  Syngentaכימיה וחלק מקבוצת  - האגרו
ובהמשך מונה    , הקבוצה ומנכ"ל הפעילות בארה"ב  כסמנכ"ל הכספים שלשם כיהן  תעשיות,    דלתא גליללרבות ב  מפתח

 . למנכ"ל ולסמנכ"ל התפעול הגלובלי
 

מגוון ב  משני עשוריםלמעלה  ניסיון עשיר של  , ברצוני לברך את אבירם להב, אשר מביא עמו  החברהבשם  "  צולר המשיך:
בהצלחה ובטוח כי יביא במהרה לידי ביטוי  . אני מאחל לו  חברות גלובליות  במספרהן כמנכ"ל והן כסמנכ"ל כספים    ,םתפקידי

   ."  , הרלוונטיים לפעילות החברה שווקי ברזיל וסיןב ,בין היתר ,את יכולותיו המקצועיות ואת ניסיונו העסקי הרב
 

### 
 ICLאודות 

ICL  האנושות  מייצרת פתרונות המספקים מענה לאתגרי הקיימות הניצבים בפני  ומינרלים    מפיקההינה חברה גלובלית ש
את  ,  האשלג והפוספט הייחודיים שלה,  ממנפת את משאבי הברום   ICL.  החקלאות והתעשייה הגלובאליים,  בשוקי המזון

על מנת להניע צמיחה בכל שוקי הקצה בהם  ,  פ ובחדשנות טכנולוגית"צוות עובדיה המיומן והמסור ואת המיקוד שלה במו
סימול בבורסת  )ניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב מניות החברה רשומות למסחר בבורסה ל.  היא פועלת 

והכנסותיה לשנת  ,  עובדים ברחבי העולם  12,000החברה מעסיקה מעל  (. TASE :ICL - ובבורסת תל אביב    NYSE  - ניו יורק  
 .  מיליארד דולר 5.0- הסתכמו בכ  2020

 
   group.com-www.icl: בקרו באתר האינטרנט של החברה בכתובת, למידע נוסף

 כאן הקליקו   , ח האחריות התאגידית האינטראקטיבי של החברה"כדי לגשת לדו
 Instagram - וב Facebook ,Linkedinב  ICLתוכלו ללמוד עוד על 

 
 אשת קשר לעיתונות  קשרי משקיעים  - אנשי קשר 

 איו ' עדי בג דודי מוסלר  ארפ 'ריילי תפגי 

 שרף תקשורת  מנהל קשרי משקיעים         לית קשרי משקיעים גלובאלית       "סמנכ

314 -983 -7665 + +972-3-684-4448 972 -52 -4454789 + 
group.com-@icl Peggy.ReillyTharp  group.com-Dudi.Musler@icl Adi@scherfcom.com 

 

, אשר היא המחייבת  באתר החברהבאנגלית שפורסמה  מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה המקורית

 מבחינת החברה. 

http://www.icl-group.com/
http://icl-group-sustainability.com/
https://www.facebook.com/ICL-GROUP-1796603550469377/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFaGCDpQMk4mgAAAXK9ZH04Vh8SWoM8c9fZcCq92G4CSkkivXn4DT7DCjOsTm3BOmJbxma88IR3qvw1-juD9IkHqP6OJlgvmy9B9Nz3d4-ZowcdQGcolQ1E4GhK2FC7EJJpgMY=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ficl-group
https://www.instagram.com/iclgroup/?igshid=1qe7d3ojkahdn
mailto:Dudi.Musler@icl-group.com
mailto:Dudi.Musler@icl-group.com
mailto:Adi@scherfcom.com
https://investors.icl-group.com/reports-news-and-events/default.aspx#press-releases

