
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ   קבוצת עזריאלי   :השם החבר
 4449111 מס' נייר: 

 3104.10302  :מועד האסיפה
 40000   שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.010399% 216,21 קופת גמל מסלול כללי
 0.001957% 163,2 ת גמל מסלול מנייתיקופ

 0.018232% 116222 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.000007% 09 קופה מרכזית לפיצויים

 0.008422% 10,214 ב'מסלול כללי קופת גמל 
 0.016057% 19,473 ב'  מסלול כללי השתלמות קרן

 
 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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אישור מינוי הגב' ציפה כרמון 3 4
כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת 

 3כהונה החל ממועד אישור האסיפה
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

מינויו של פרופ' ניב אחיטוב לכהונה 3 1
נוספת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה 

 11ים שתחילתה ביום של שלוש שנ
 104.3באוגוסט 

 אין ל"ר כן 11311% לאשר בעד

מינויו של מר אפרים הלוי לכהונה 3 .
נוספת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה 

 11של שלוש שנים שתחילתה ביום 
 131והכול כמפורט בסעיף  .104באוגוסט 

 לזימון3

 אין ל"ר כן 99399% לאשר בעד

ר יובל עדכון הסכם הניהול של מ3 1
ברונשטיין בקשר עם כהונתו כמנכ"ל 

 104.3במאי  4החברה החל מיום 
 אין ל"ר כן 1.311% לאשר בעד

אישור התקשרותה של החברה בהסכם 3 5
ניהול עם חברות בבעלותו המלאה של מר 

דוד עזריאלי, בעל השליטה בחברה, 
לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון 

 3אליפעיל באמצעות מר דוד עזרי

 אין ל"ר כן 113.5% לאשר בעד

אישור התקשרותה של החברה בהסכם 3 2
ניהול עם חברה בבעלותה המלאה של הגב' 

דנה עזריאלי, הנחשבת בעלת שליטה 
בחברה, לקבלת שירותי סגנית יו"ר 

דירקטוריון פעילה באמצעות הגב' דנה 
 3עזריאלי

 אין ל"ר כן 113.1% לאשר בעד

 
 הבהרות

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

 שנעשתה3 


