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

  אחוז הצבעה  כמות 

 0.58295 551,811 קופת גמל

 0.1273 120,500 מנייתית - קופת גמל 

 0.206 195,000 קרן השתלמות

 0.05758 54,500 קופה מרכזית לפיצויים

  
  :אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה

אופן   סעיף ההצבעה
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

האם 
ההצבעה 

לפי 
  קריטריונים

ראה הסבר (
  ) להלן

הערה 
הסבר /

(*)  

) ספירהד(אישור התקשרות חברה בת  – 2 סעיף
בהסכם ) פונטיפקס(ובעלת השליטה בחברה 

  ).אלוטקס(הקצאה פרטית עם חברה נכדה 

   כן 93.74%  לאשר  בעד

אישור התקשרות החברה בהסכם  – 3סעיף 
חלוקת הוצאות בין החברה לבין די מדיקל 

  .מ"סל בע- מ וביו"אינדסטריס בע

   כן 100%  לאשר  בעד

אישור הארכת ההסדר הקיים בדבר  – 4סעיף 
ר החברה וסגן "ל ליו"החזר הוצאות נסיעה לחו

  .ר החברה"יו

   כן 93.66%  לאשר  בעד

אישור כי אופציות אשר הוקצו לבעל  – 5סעיף 
  .השליטה  בחברה ירשמו על שם בעל השליטה

   כן 52.52%  לאשר  בעד

אישור התקשרות החברה בהסכם  – 6סעיף 
ר דירקטוריון החברה בגין "להחזר הוצאות ליו

שירותי מזכירות , טלפון נייד, הוצאות רכב
  .וחניונים לצרכי עבודתו בחברה

   כן 92.81%  לאשר  בעד

אשקלון  –. י.ת.אישור התקשרות א – 7סעיף 
מ בהסכם השקעה "תעשיות ידע טכנולוגיות בע

  ANTI SRBIבחברת 

   כן 100%  לאשר  בעד

י בהסכם אישור התקשרות חממת את – 8סעיף 
  VENT BIOלהשקעה בחברת 

   כן 96.91%  לאשר  בעד

אישור התקשרות חממת אתי בהסכם  – 9סעיף 
 SIRNA GAGOMERSלהשקעה בחברת 

   כן 96.91%  לאשר  בעד

מרכז  –ב "אישור התקשרות מיט – 10סעיף 
מ בהסכם להשקעה "יזמות טכנולוגיות בע

  CCAMבחברת 

   כן 97.30%  לאשר  בעד

ר התקשרות החברה בהסכם אישו – 11סעיף 
פטור ושיפוי עם נושאי משרה ודירקטורים 

  .בחברה

   כן 87.13%  לאשר  נגד

צית "סיגל סגל כדח' מינוי הגב – 12סעיף 
  .וקביעת שכרה

   כן 100%  לאשר  בעד

צ וקביעת "מינוי אהוד שושן כדח – 13סעיף 
.שכרו

   כן 100%  לאשר  בעד

  .לא עלה לסדר היום – 1סעיף 
  
  
  

  ותהבהר
במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים שנקבעו בידי : י הקריטריונים"הצבעה שלא עפ

יש לסמן כי ההצבעה אינה בהתאם לקריטריונים , ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניין הצבעה במקרה מסוים
  . את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה, ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות


