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12 בנובמבר 2020 

לכבוד      לכבוד 

הבורסה לניירות ערך               רשות ניירות ערך 

רחוב אחוזת בית 2              רחוב כנפי נשרים 22 

תל אביב 6524216                 ירושלים 95464 

 

ג.א.נ, 

הנדון: הודעה בנוגע לשיחת ועידה בנושא הדוח הכספי של בנק לאומי ליום 30.9.2020  

ביום שלישי  ה- 17 בנובמבר 2020, עתיד בנק לאומי לישראל בע"מ )"הבנק"( לפרסם את הדוח הכספי 

ליום 30.9.2020 )להלן: "הדוחות הכספיים"(.  

התוצאות הכספיות של הבנק, יהיו זמינות לצפייה באתר הבנק, בכתובת הבאה:  

www.bankleumi.co.il )בעברית( וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך )מגנ"א( ובאתר הבורסה 

לניירות ערך בתל-אביב. התרגום לאנגלית של הדוחות הכספיים יהיה זמין לצפייה גם הוא באתר 

האינטרנט של הבנק.  

באותו יום, בשעה 17:00 )שעון ישראל( יקיים הבנק שיחת ועידה בעניין הדוחות הכספיים )"שיחת 

הועידה"(.  מספר הטלפון להשתתפות בשיחת הועידה:  03-918-0644.  אין צורך בקוד גישה.  

בנוסף, שיחת הועידה תהיה מלווה במצגת באנגלית, אשר תהיה זמינה לצפיה, לפני תחילת שיחת 

הועידה, באתר הבנק בדף קשרי משקיעים, תחת מידע כספי, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך 

)מגנ"א( ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.  

הקלטת שיחת הועידה, תהיה זמינה להאזנה, יום עסקים אחד לאחר קיומה של שיחת הועידה בדף 

 .www.bankleumi.co.il  :קשרי משקיעים באתר הבנק, בכתובת

שיחת הועידה תיערך באנגלית, וזאת על מנת לאפשר השתתפות, במקביל, למשקיעים הן מישראל והן 

מחו"ל. 

שיחת הועידה אינה מהווה תחליף לדוחות המידיים ולדוחות הכספיים של הבנק, לרבות מידע הצופה 

פני עתיד הכלול בהם. 

בכבוד רב, 

בנק לאומי לישראל בע"מ 

ע"י 

עומר זיו, ראש החטיבה הפיננסית  



 

 

Bank Leumi to Report Third Quarter Results on November 17, 2020 

(TEL AVIV, ISRAEL, November 12, 2020) Bank Leumi (TASE:LUMI) announced today that it 
will release its Third Quarter 2020 financial results on Tuesday, November 17, 2020. 

Mr. Omer Ziv, EVP & CFO, will host the results call followed by Q&A.  The call is scheduled 
for 5 PM (Israel); 3 PM (UK); 10:00 AM (ET).     

Conference Call Dial-in Details (no passcode required): 

Israel        03-9180644 
UK    0-800-917-5108 

 US & Canada   1-866-860-9642 
All other locations           +972-3-918-0644 

 

The call will be accompanied by a presentation which will be published on the day of the 

publication of the Financial Results on the Israeli Securities Authority reporting website 

(MAGNA). It will also be available on the Leumi website under Investor Relations, in the 

Financial Statements page, Investor Presentation and Conference Call. 

An archived recording will be available on the Leumi website one business day after the call 

ends. 

For more information visit www.leumi.co.il or contact Daphna Golden, VP, Head of 
Investor Relations, at Daphna.Golden@bankleumi.co.il 
 
The conference call does not replace the need to review the latest periodic/quarterly 
reports containing full information, including forward-looking information, as defined in 
the Israeli Securities Law, and set out in the aforementioned reports.  
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