
 השתתפות באסיפות כלליות 
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 יחס ע.נ. של הקופות המשתתפות באסיפה מתוך סך אגרות החוב שבמחזור:

 

 אחוז הצבעה מותכ קופות גמל –ילין לפידות 

 0.081081% 226,508 מסלול כללי קופת גמל
 0.022324% 62,366 אג"ח מסלולקופת גמל 

 0.106475% 297,450 מסלול כללי קרן השתלמות
 0.014252% 39,815 קופה מרכזית לפיצויים

 0.023876% 66,700 'במסלול כללי קופת גמל 
 0.041519% 115,989 'ב מסלול כללי השתלמות רןק

 0.012242% 34,200 אג"ח מסלול קרן השתלמות
 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

הינה האם ההצבעה 
למדיניות  בהתאם

ההצבעה )סעיף זה 
הינו רלוונטי כאשר 

אין המלצת גורם 
מקצועי(. במידה ולא, 

)ראה הסבר  יש לנמק
 להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

כינוס אסיפת מחזיקים 3 2
נוספת לשם הצבעה על העמדה 
לפרעון מיידי של אגרות החוב 

 '3מסדרה ב

 אין כן ל"ר 17392% לא לאשר בעד

מינוי נציגות למחזיקי אגרות 3 1
 –החוב וקביעת סמכויותיה 

 3חברים .מינוי 
 ל"ר 200% לאשר בעד

 
 כן

 
 אין

 –בחירת זהות חברי הנציגות 3 .
מגדל חברה לביטוח  באמצעות 

 3עמירם דהן
 לאשר בעד

קיבל את מירב 
הקולות מבין 

 המועמדים
 אין כן ל"ר

 –בחירת זהות חברי הנציגות 3 1
קעות באמצעות פסגות בית הש

 3גיל לופוביץ
 לאשר בעד

קיבל את מירב 
הקולות מבין 

 המועמדים

 
 ל"ר

 כן
 
 אין

 –בחירת זהות חברי הנציגות 3 5
אלטשולר שחם גמל ופנסיה 

 3באמצעות מר יונתן אופיר
 לאשר בעד

קיבל את מירב 
הקולות מבין 

 המועמדים
 כן ל"ר

 
 
 אין

ח לייצוג הנאמן ובחירת בא כ3 1
עו"ד גיא גיסין  –והמחזיקים 

  3ועו"ד עדי פיגל
 לאשר בעד

את מירב  קיבל
הקולות מבין 

 המועמדים
 אין כן רל"

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדיניות ההצבעה שנקבעה על ידי 
בעה כפי ועדת ההשקעות, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצ

 שנעשתה3 


