
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 )סדרה ד' + ד' ח"ש(א. לוי השקעות ובנין בע"מ   :השם החבר
  9170117, ד' ח"ש 9170099ד'   מס' נייר:

 .00133.001., מועד נעילת האסיפה: 3.0013.030  :מועד האסיפה
 11:00   שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

   ד' 7190077

 4.6641% 647,278 מסלול כללי קופת גמל
 1.2694% 176,166 אג"ח מסלולקופת גמל 

 5.1329% 712,333 מסלול כללי קרן השתלמות
 1.1433% 158,666 קופה מרכזית לפיצויים

 1.0448% 145,000 'במסלול כללי קופת גמל 
 1.2862% 178,500 'ב מסלול כללילמות השת רןק

 0.3614% 50,166 אג"חמסלול קרן השתלמות 

   

   ד' ח"ש 7190184
 4.6641% 647,278 מסלול כללי קופת גמל

 1.2694% 176,166 אג"ח מסלולקופת גמל 

 5.1329% 712,333 מסלול כללי קרן השתלמות

 1.1433% 158,666 קופה מרכזית לפיצויים
 1.0448% 145,000 'במסלול כללי ל קופת גמ

 1.2862% 178,500 'ב מסלול כלליהשתלמות  רןק

 0.3614% 50,166 אג"חמסלול קרן השתלמות 

 
 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

 
אופן  

 ההצבעה
תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת 
הגורם 

המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה  לנמק
 ן(.הסבר להל

הינה האם ההצבעה 
בהתאם למדיניות 
ההצבעה )סעיף זה 
הינו רלוונטי כאשר 

אין המלצת גורם 
מקצועי(. במידה 

)ראה  ולא, יש לנמק
 הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

קבלת החלטה שלא להתנגד להסכם  .1
שר בכוונת החברה לחתום לעדיות אב

זכויותיה של החברה  מול צד ג', למכירת
בחברה מאוחדת המחזיקה בנכס 

 .ברטינגן גרמניה

 אין כן ל"ר 100% לאשר בעד

קבלת החלטה שלא להתנגד להסכם  .0
אשר בכוונת החברה לחתום מול צד ג', 

של החברה במקרקעין  למכירת זכויותיה
 .ברמת גן

 אין כן ל"ר 100% לאשר בעד

קבלת החלטה שלא להתנגד לקבלת  .3
ארכה מבנק זר להלוואה אשר ניתנה 

בנוגע לנכס  לחברה המאוחדת
 .בפרנקפורט בגרמניה

 אין כן ל"ר 100% לאשר בעד

קבלת החלטה שלא להתנגד להסכמה  .7
שהושגה בין החברה לצדדים שלישיים 

זכויותיה של החברה במקרקעין  למכירת
 .בגוש הגדול

 אין ןכ ל"ר 100% לאשר בעד

 



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

 שנעשתה. 


