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 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0080% 266,978 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.0003% 9,099 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0341% 1,138,180 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.0639% 2,131,545 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0009% 28,466 קופה מרכזית לפיצויים ב'

 0.0017% 55,874 קרן השתלמות מסלול מנייתי
 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 
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)ראה הסבר  לנמק
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האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

קנה ושות',  לאשר את מינויים של פאהן .1
שותפות של רואי חשבון ביחד רו"ח יזהר 

 3קנה כמפקח בשותפות לתקופה של 
 שנים.

 אין כן 44.88% לא לאשר בעד

להסכם השותפות  9.4לתקן את סעיף . 2
לעניין הרשאתו של השותף הכללי 

להשקיע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 
סכומים שיוותרו בידי השותפות ואשר לא 

 יחולקו.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

להסמיך את השותף הכללי לבצע . 3
הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות 

 ערך המירים ליחידות השתתפות.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

למנות את רפאל ברוך האפט לכהן . 4
 3כדירקטור חיצוני בשותפות לתקופה של 

 שנים.
 אין כן 96.55% לאשר בעד

למנות את איתן רוזנמן כדירקטור . 5
 אין כן 80.43% לאשר בעד שנים. 3חיצוני בשותפות לתקופה של 

לאשר מתן כתבי התחייבות לשיפוי . 6
 אין כן 98.05% לאשר בעד לדירקטורים החיצוניים בשותפות.

לאשר את מינוי חברת גיסין & קידר, . 7
כאשר היחיד אשר יכהן מטעמה הינו עו"ד 

 3כמפקח בשותפות לתקופה של  גיא גיסין,
 שנים.

 אין כן 67.76% לאשר נגד

לאשר מגבלות שונות על החלטות . 8
השקעה של השותף הכללי, בכפוף לקבלת 

שעל סדר היום )ביצוע  4החלטה מס' 
הנפקה של יה"ש ו/או ניירות ערך המירים 

 ליה"ש(.

לא התקבל  לא לאשר בעד
 הרוב הנדרש

 אין כן

 
 

 הבהרות
במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 



 


