
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ :השם החבר
 112422  מס' נייר: 

 25.521  :מועד האסיפה
 21:44   שעה:

 
 

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

 45420% 134221 קופת גמל

 45442% 14444 פת גמל אג"חקו

 45410% 2.4054 ייתיתקופת גמל מנ

 45425% 144224 קרן השתלמות

 %.4542 04404 קופה מרכזית לפיצויים

 45445% 24044 קופת גמל ב

 45445% 24324 קופת השתלמות ב

 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

האם 
ה ההצבע

לפי 
 קריטריונים
)ראה הסבר 

 להלן( 

האם 
יש/אין 

ניגוד 
 עניינים

 אין כן 00502% לאשר לא משתתף מינוי רו"ח5 -1

 אין כן %.0450 לאשר בעד מינוי מר אביגדו קפלן כדירקטור5 -א2

 אין כן 50522% לאשר בעד מינוי מר נוחי דנקנר כדירקטור5 -ב2

 אין כן 02542% לאשר דבע מינוי מר יצחק מנור כדירקטור5 -ג2

 אין כן 505.3% לאשר בעד מינוי מר שי לבנת כדירקטור5-ד2

 אין כן 02513% לאשר בעד מינוי מר אליהו כהן כדירקטור5-ה2

 אין כן 02522% לאשר בעד מינוי מר ליאור חנס כדירקטור5-ו2

 אין כן 02522% לאשר בעד מינוי מר עמוס ערן כדירקטור5-ז2

 אין כן 02522% לאשר בעד מינוי מר אמנון שדה כדירקטור5-ח2

אישור ביצוע תיקונים בתקנון החברה  -2
 לעניין שיפוי וביטוח5

 אין כן 05522% לאשר נגד

אישור הענקת כתבי שיפוי חדשים  -.
 לנושאי משרה

 אין כן 00503% לאשר בעד

 אין כן 02512% לאשר בעד אישור מחדש של הסכם ניהול5 -3

אישור מחדש של גמול שנתי לדירקטור  -5
 מר יצחק מנור שהינו בעל שליטה5

 אין כן 005.4% לאשר בעד

 אין כן 02522% לאשר בעד אישור מחדש של קבלת פקדונות5 -0

 אין כן 00530% לאשר בעד מינוי דח"צ5 -0

 
 הבהרות

א בהתאם לקריטריונים הצבעה שלא עפ"י הקריטריונים: במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה של
שנקבעו בידי ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניין הצבעה במקרה מסוים4 יש לסמן כי ההצבעה אינה 

 בהתאם לקריטריונים ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות4 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה5 

 


