
  
  
  

  השתתפות באסיפות כלליות 
  

  מ"בע אפריקה ישראל להשקעות  :השם החבר
  10:00: בשעה 14.03.2010  :מועד האסיפה
  אגרות חוב  :סוג נייר הערך

  
  
  

  :סך אגרות החוב שבמחזורשל הקופות המשתתפות באסיפה מתוך . נ.יחס ע
  

  אחוז הצבעה  כמות 

   ט

 0.00039992% 1,610 קופת גמל

 0.00099981% 4,025 גמל ב קופת

 0.00099981% 4,025 קופת השתלמות ב

   

   י

 1.41% 7,051,407 קופת גמל

 0.278% 1,390,000 קופת גמל אגח

 0.546% 2,730,000 קופת גמל מנייתית

 1.148% 5,740,000 קרן השתלמות

 0.306% 1,530,000 קופה מרכזית לפיצויים

 0.304% 1,520,000 קופת גמל ב

 0.284% 1,420,000 קופת השתלמות ב

 0.12% 600,000  חקופת קרן השתלמות אג

   

   יא

 0.61291% 3,064,550 קופת גמל

 0.126% 630,000 קופת גמל אגח

 0.31% 1,550,000 קופת גמל מנייתית

 0.511% 2,555,000 קרן השתלמות

 0.136% 680,000 קופה מרכזית לפיצויים

 0.187% 935,000 קופת גמל ב

 0.176% 880,000 קופת השתלמות ב

 0.0664% 332,000 חקופת קרן השתלמות אג

   

   יד

 1.12470% 8,378,296 קופת גמל

 0.21210% 1,580,000 קופת גמל אגח

 0.34835% 2,595,000 קופת גמל מנייתית

 0.89740% 6,685,000 קרן השתלמות

 0.25908% 1930,000 קופה מרכזית לפיצויים

 0.20203% 1,505,000 קופת גמל ב

 0.18861% 1,405,000 קופת השתלמות ב

 0.09034% 673,000  חקופת קרן השתלמות אג

   

   טו

 0.0098% 24,000 קופת גמל

 0.0049% 12,000 קופת גמל מנייתית



 0.0029% 7,000 קופת גמל ב

 0.0029% 7,000 קופת השתלמות ב

 0.0020% 5,000 קופת קרן השתלמות אגח

   

   טז

 0.8613% 6,166,955 קופת גמל

 0.2004% 1,435,000 קופת גמל אגח

 0.2535% 1,815,000 קופת גמל מנייתית

 0.6802% 4,870,000 קרן השתלמות

 0.2165% 1,550,000 קופה מרכזית לפיצויים

 0.1270% 909,000 קופת גמל ב

 0.1152% 825,000 קופת השתלמות ב

 0.0723% 518,000  חקרן השתלמות אג קופת

    
  

  :אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה
  

אופן   סעיף ההצבעה
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

האם 
ההצבעה 

לפי 
  קריטריונים

ראה הסבר (
  ) להלן

הערה 
הסבר /

(*)  

   כן 99.59% לאשר  בעד  אישור הסדר

  

  
  
  
  

 ותהבהר
במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים שנקבעו בידי : י הקריטריונים"הצבעה שלא עפ

יש לסמן כי ההצבעה אינה בהתאם לקריטריונים , ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניין הצבעה במקרה מסוים
  . את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה, ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות

  


