
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 ( בע"מ2891ארן מחקר ופתוח ) :שם החברה
 2691101 : מס' נייר

 .18.68.162  :מועד האסיפה
 26:66   :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 2.058% 94,789 קופת גמל מסלול כללי

 0.033% 1,500 פת גמל מסלול אג"חקו

 1.782% 82,060 קופת גמל מסלול מנייתי

 1.592% 73,290 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.403% 18,555 קופה מרכזית לפיצויים

 0.430% 19,820 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.627% 28,889 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 

 שהתקבלו באסיפה:אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות 
 

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 ולא, 

)ראה הסבר  ש לנמקי
 להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

נושאי לאישור מדיניות תגמול . 2
 בחברה. משרה

 אין ל"ר )ראה נימוק( לא 12.26% לאשר בעד

של ש ים מחדימינואישור . 1
 ח"צים(שאינם ד) הדירקטורים

אברהם  :חברה ה"ההנים בהמכ
זכאי, אורית סתו, אמנון זכאי 

 .וגיורא ענבר

 אין ל"ר כן 266% לאשר בעד

של ש מחד יומינואישור . .
 ןההמכ ח"צ(ד ושאינ) הדירקטור

 .רן סתו מר ,חברהב
 אין ל"ר )ראה נימוק( לא 12.26% לאשר בעד

 
 הבהרות

ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדבמידה והצבעה אינה עפ"י 
עמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי לנמק בו לציין זאת , ישועדת ההשקעות

 שנעשתה. 
 

 נימוק סעיף

2. 

אישור מדיניות התגמול של החברה, בניגוד להמלצת אנטרופי, נובעת  בעדההחלטה להצביע 
 מהסיבות הבאות:

להערכתנו, באופן כללי, מדיניות התגמול הינה סבירה ומשקפת תגמול הוגן וסביר לנושאי •
 המשרה.

גובה המענק השנתי המקסימלי מבוסס על יעד שקוף  –ר משתנה של נושאי המשרה הבכירים שכ•
 לבעלי המניות )הרווח הנקי(, ומתמרץ בצורה נכונה את נושאי המשרה.

החברה מציגה תוצאות טובות ויצרה ערך רב לבעלי המניות בשנים האחרונות, כולל חלוקות •
 דיבידנד משמעותיות.

.. 
מינויו של רן סתו )מנכ"ל משותף ודירקטור(, בניגוד להמלצת אנטרופי,  בעדההחלטה להצביע 

נובעת מכך שבחברה קטנה יחסית, שיקולים לשיפור הממשל התאגידי אינם מצדיקים את תוספת 
 העלויות של דירקטורים נוספים.

 


