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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0754% 20,245 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 
 0.5051% 135,670 קופת גמל מסלול מניות

 0.1921% 51,605 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 
 0.8966% 240,834 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 1.7611% 473,019 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.0210% 5,635 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.5958% 160,021 קרן השתלמות מסלול מניות
 0.0558% 14,982 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 
 0.0069% 1,849 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 

 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

אישור המשך כהונתו של מר אלי מנדלברג  .1
 כדירקטור בחברה.

 אין ראה נימוק() לא רוב רגיל לאשר בעד

אישור הענקת כתב שיפוי למר אליהו  .2
 מנדלברג, דירקטור בחברה.

 אין ראה נימוק() לא 51.04% לאשר בעד

שיפוי לפרופ' יהודה אישור הענקת כתב  .3
 אדלר, דירקטור בחברה.

 אין כן 95.4% לאשר בעד

חיים -אישור מינויו של מר עמוס מר .4
כדירקטור חיצוני בחברה, ואישור תנאי 

 התגמול בגין כהונתו.
 אין כן 95.4% לאשר בעד

-אישור מתן כתב שיפוי למר עמוס מר .5
חיים ואישור הכללתו בפוליסת ביטוח 

 החברה.נושאי משרה של 
 אין כן 95.4% לאשר בעד

אישור מינויה של גב' מיכל נוי  .6
כדירקטורית חיצונית בחברה, ואישור 

 תנאי התגמול בגין כהונתה.
 אין כן 95.4% לאשר בעד

אישור מתן כתב שיפוי לגב' מיכל נוי  .7
ואישור הכללתה בפוליסת ביטוח נושאי 

 משרה של החברה.
 אין כן 95.4% לאשר בעד

 

 נימוק סעיף

ההחלטה להצביע בעד מינויו של אליהו מנדלברג לדירקטור, בניגוד להמלצת אנטרופי, נובעת מכך שאנו סבורים  .1-2
  שכישוריו ונסיונו של מר מנדלברג עשויים להיטיב עם החברה, וכן עלות שכרו כדירקטור אינה מהותית.

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 
 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 

 


