
  השתתפות באסיפות כלליות 
  

  ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ :השם החבר
  731018  מס' נייר: 

  19.1.12  :מועד האסיפה
  10:00   שעה:

  
  

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

  אחוז הצבעה כמות 

 0.0034% 260 קופת גמל

 0.0026% 200 קרן השתלמות

 0.0013% 100 קופת גמל ב

 0.0013% 100 קופת השתלמות ב

  
  

  אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
  

אופן   
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

האם 
ההצבעה 

לפי 
  קריטריונים
(ראה הסבר 

  להלן) 

האם יש/אין 
  ניגוד עניינים

י את מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט, פורר גבא
  החברה. קסירר, כרואי החשבון המבקרים של

לא 
 משתתף

 אין  כן רוב רגיל  לאשר

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט 
  הדירקטורים החיצוניים).

 אין  כן רוב רגיל  לאשר בעד

אישור מחדש של הגמול המשולם לפרופ' אליהו 
  איזנברג בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.

 אין  כן 32.16%  לא לאשר בעד

אישור תשלום גמול למר שלמה איזנברג בגין כהונתו 
  כדירקטור בחברה.

 אין  כן 32.05%  לא לאשר בעד

אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי 
 משרה.

 אין  כן 32.40%  לא לאשר נגד

אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים (למעט 
 בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה).

 אין  כן רוב רגיל  לאשר נגד

לאשר תיקון לנוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים 
לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, זולת בעל השליטה 

 בחברה וקרובו המכהנים בה כנושא משרה.

ירד מסדר  נגד
  היום

 אין  כן ------

, ולבנו, פרופ' אליהו לאשר להעניק למר איזנברג
 איזנברג כתבי התחייבות לשיפוי.

ירד מסדר  נגד
  היום

 אין  כן ------

ולבנו, פטור  , לאשר להעניק למר שלמה איזנברג
מאחריותם בשל נזק שנגרם ו/או יגרם על ידם לחברה 

 עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה.

 אין  כן 32.02%  לא לאשר נגד

לאשר להחיל על מר שלמה איזנברג, ובנו, את תנאי 
ביטוח אחריות נושאי המשרה והדירקטורים של 

 החברה.

 אין  כן 32.14%  לא לאשר בעד

  
 הבהרות

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

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


