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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0426% 648,268 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 
 0.0359% 547,419 קופת גמל מסלול מניות

 0.0366% 557,586 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 
 0.1109% 1,689,524 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.1914% 2,914,863 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.0005% 6,983 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.0106% 162,036 מסלול מניותקרן השתלמות 
 0.0056% 85,343 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 
 0.0018% 27,132 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 

 
 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

אישור מינוי של מר יצחק שריר כדירקטור במעמד  .1
  שנים. 3"דירקטור אחר" לתקופה של 

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מינוי של מר יצחק אידלמן כדירקטור  .2
חיצוני, בהתאם לקבוע בחוק החברות, לתקופה של 

  שנים. 3
 אין כן 98.58% לאשר בעד

ה. לתקנון ההתאגדות של 143אישור הוספת תקנה  .3
הבנק, בעניין סכום השיפוי המרבי לדירקטורים 

 ונושאי משרה בבנק.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

לתקנון ההתאגדות של  128אישור תיקון תקנה  .4
  הבנק בעניין החתימה על מאזן הבנק.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

לתקנון ההתאגדות של  146אישור הוספת תקנה  .5
הבנק אשר תקבע תניית סמכות שיפוט בתקנון 

  ההתאגדות של הבנק.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור תיקון לכתבי ההתחייבות לשיפוי  .6
לדירקטורים המכהנים בבנק, לרבות אלה אשר 

  יכהנו בבנק מעת לעת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מדיניות תגמול חדשה לעניין תנאי כהונה אישור  .7
 והעסקה של נושאי משרה בבנק.

 אין כן 81.9% לאשר בעד

אישור תנאי הכהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון  .8
של הבנק, מר דוד ברוט, )לרבות שיפוי(, בהתאם 

  למדיניות התגמול החדשה.
 אין כן 82.07% לאשר בעד

המנכ"ל הראשי אישור תנאי הכהונה וההעסקה של  .9
עמינח, )לרבות הענקת כתב -של הבנק, גב' רוסק

התחייבות לשיפוי מתוקן(, בהתאם למדיניות 
  התגמול החדשה.

 אין כן 82.07% לאשר בעד

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 
 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


