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 יחס ע.נ. של הקופות באסיפה מתוך ההון המונפק של החברה:

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.3613% 82,270 מניות 25%עד קופת גמל מסלול אג"ח 
 0.1275% 29,027 קופת גמל מסלול מניות

 0.5303% 120,745 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 
 0.4316% 98,272 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.8476% 192,981 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.0006% 142 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.0348% 7,924 השתלמות מסלול מניותקרן 
 0.0067% 1,516 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 
 0.0017% 386 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 

 
 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

 
אופן  

 ההצבעה
תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 

המקצועי. הגורם 
במידה ולא, יש 

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

1. To reelect Mr. Steve Dubin as a Class 

III director of the Company, for a 

three-year term. 
 לאשר נגד

נסחרת חברה 
אינה  בחו"ל

 מחויבת בדיווח.
 אין ל"ר

2. To reelect Ms. Michal Silverberg as a 

Class III director of the Company, for 

a three-year term. 
 לאשר נגד

נסחרת חברה 
אינה  בחו"ל

 מחויבת בדיווח.
 אין ל"ר

3. To reelect Mr. Joseph Tenne as a 

Class III director of the Company, for 

a three-year term. 
 לאשר נגד

נסחרת חברה 
אינה  בחו"ל

 מחויבת בדיווח.
 אין ל"ר

4. To reelect Prof. Dov Pekelman as a 

Class I director of the Company, for a 

one-year term. 
 לאשר בעד

נסחרת חברה 
אינה  בחו"ל

 מחויבת בדיווח.
 אין ל"ר

5. To approve the payment of modified 

cash remuneration to the Israeli 

members of the Company’s Board of 

Directors (currently comprised of 

Messrs. Joseph Tenne, Nir Belzer, 

Dov Pekelman, Yossi Peled, Mani 

Wasserman, and Ms. Michal 

Silverberg), consisting of annual cash 

fees, meeting/consent participation 

fees and reimbursement of expenses. 

 לאשר בעד
נסחרת חברה 

אינה  בחו"ל
 מחויבת בדיווח.

 אין ל"ר

6. To approve the payment of modified 

meeting/consent participation fees to 

two non-Israeli members of the 

Company’s Board of Directors- Ms. 

Tamar Howson and Mr. Holger 

Liepmann. 

 לאשר בעד
נסחרת חברה 

אינה  בחו"ל
 מחויבת בדיווח.

 אין ל"ר

7. To approve a one-time grant of equity-

based compensation to all members of 

the Company’s Board of Directors, 

 לאשר בעד
נסחרת חברה 

אינה  בחו"ל
 מחויבת בדיווח.

 אין ל"ר



consisting of options to purchase 

ordinary shares and restricted stock 

units, or RSUs. 
8. To approve payment of a bonus to the 

Company’s President and Chief 

Executive Officer, Dr. Ariel Katz, in 

respect of his and our performance 

during the year 2015. 

 לאשר בעד
נסחרת חברה 

אינה  בחו"ל
 מחויבת בדיווח.

 אין ל"ר

 
 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


