
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 אשלד בע"מ  :השם החבר
 150533 מס' נייר: 

 3153143515  :מועד האסיפה
 35:55   שעה:

 
 

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 1.148597% 248,879 קופת גמל מסלול כללי
 0.317818% 68,865 מנייתי קופת גמל מסלול

 1.287429% ,169278 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.033279% 7,211 קופה מרכזית לפיצויים

 0.362981% 78,651 קופת גמל מסלול כללי ב'
 0.719431% 155,887 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 
 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 
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 במידה ולא, יש לנמק
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אין יש/

ניגוד 
 עניינים

לאשר את מינויה של גב' גבי הלר, 3 3
 כדירקטורית חיצונית בחברה3

 אין ל"ר כן 355% לאשר בעד

לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי 3 1
לגב' גבי הלר וכמו כן, לאשר הכללתה 
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 

 ונושאי משרה בחברה3

 אין ל"ר כן 355% לאשר בעד

לאשר לדירקטור מר יורם הסל, כי יהיה 3 1
זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות לישיבה 

 3בגובה הסכום הקבוע בתקנות החברות 
 אין ל"ר כן 02315% לאשר בעד

לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי 3 4
למר יורם הסל וכמו כן, לאשר הכללתו 

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 
 ונושאי משרה בחברה3

 אין ל"ר כן 02315% לאשר בעד

אישור הגדלת הון המניות הרשום של 3 0
ותיקון תקנון החברה ותזכיר  החברה

 החברה בהתאם3
 אין ל"ר לא רוב רגיל לאשר נגד

 
 הבהרות

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

 שנעשתה3 
 

 נימוק סעיף

03 
ההחלטה להצביע נגד הגדלת הון המניות הרשום של החברה, בניגוד להמלצת אנטרופי, נובעת 
מהחשש שלנו מדילול עתידי של בעלי המניות בחברה3 זאת בנוסף לגיוס הון דרך זכויות אשר 
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