
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

  ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ  :השם החבר
 813137 מס' נייר:

 38.3.31  :מועד האסיפה
   31:11 שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 1.111% 260 מסלול כללי קופת גמל

 1.111% 200 מסלול כללי תלמותקרן הש

 1.113% 100 'ב מסלול כללית גמל וקופ

 1.113% 100 'ב מסלול כללי השתלמות רןק
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבאי את  .3
  ה., כרואי החשבון מבקרים של החברקסירר

לא 
 השתתף

 אין כן רוב רגיל לאשר

אישור מינויה מחדש של גב' רויטל אבירם לתקופת כהונה  .2
 נוספת של שלוש שנים כירקטורית חיצונית בחברה

 בעד
 

 אין כן 3..2 % לאשרלא 

אישור מינויו מחדש של מר שמואל מסנברג לתקופת כהונה  .1
  נוספת של שלוש שנים כדירקטור חיצוני בחברה.

 אין כן 3.11 % לא לאשר בעד

אישור מינויו מחדש של פרופ' אליהו איזנברג, יו"ר  ..
 .דירקטוריון החברה, כדירקטור  בחברה

 אין כן ---- לא לאשר בעד

מר שלמה איזנברג, בעל השליטה אישור מינויו מחדש של  .5
 .בחברה, כדירקטור בחברה

 אין כן ---- לא לאשר בעד

 אין כן ---- לא לאשר בעד אישור מינויו מחדש של מר משה אגרסט כדירקטור בחברה .6

אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן משה כדירקטור  .8
 בחברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי  .7
ביהם משרה, לרבות ביחס לבעלי  השליטה בחברה וקרו

  המכהנים כנושאי משרה בחברה.
 אין כן רוב רגיל לא לאשר בעד

לעיל,  9המפורטת בסעיף  ככל שלא תתקבל הצעת ההחלטה .9
בנושא ביטוח ושיפוי נושאי מוצע לאשר את תקנון החברה 

כך שלא יחול על נושאי משרה וקרוביהם אשר הנם  משרה, 
    בעלי שליטה בחברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

בכפוף לקבלת איזו מהצעות ההחלטה המפורטות בסעיפים  .31
לעיל, מוצע לאשר תיקון נוסח כתבי התחייבות  31או  9

זולת  לשיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה,
 וקרובו המכהנים בה כנושא משרה.בעל השליטה בחברה 

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי  .33
 המשרה והדירקטורים של החברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 
 הבהרות

הצבעה שלא עפ"י הקריטריונים: במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים 
ידי ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניין הצבעה במקרה מסוים, יש לסמן כי ההצבעה אינה שנקבעו ב

 בהתאם לקריטריונים ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 
 


