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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0000% 1 קופת גמל מסלול כללי

 0.0047% 1,001 מסלול מנייתי קופת גמל

 0.0327% 6,974 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0064% 1,367 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.0256% 5,462 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
ינה בהתאם ה

להמלצת הגורם 
המקצועי. 

במידה ולא, יש 
)ראה  לנמק

 ן(.הסבר להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

חידוש מינויים של הדירקטורים אישור . 1
, אורי נים בחברה, דהיינו, ה"ה דן אלוןהמכה

 .מאיר, ארז בוגנים ואייל בוגנים
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 יצחק זינגר מרשל  וחידוש מינויאישור . 2
 .כדירקטור בחברה

 אין כן רוב רגיל לאשר נגד

אישור מינויו של מר עזי נתנאל כדירקטור . 3
 אין כן 46.35% לא לאשר בעד שנים. 3חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 

גב' שרית כהן, האישור מינויה של . 4
כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה 

 שנים. 3של 
 אין כן 100% לאשר בעד

אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי עבור . 5
 אין כן 99.80% לאשר בעד גב' שרית כהן.

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח . 6
אחריות ביחס לדירקטורים בחברה שאינם בעל 
השליטה וקרוביו, וכן למועמדת לכהונה כדח"צ 

 בחברה, גב' שרית כהן.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

י ור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפואיש. 7
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד .למר ארז בוגנים, דירקטור בחברה

 אין כן 46.16% לא לאשר בעד תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות.. 8

אישור מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים . 9
ליטה או קרוביו וכן בחברה שאינם בעל הש

 דח"צים בחברה.כ ונהלמועמדים לכה
 אין כן הוסר מסדר היום בעד

אישור מתן כתב פטור מאחריות לנושאי . 10
המשרה בחברה שהינם בעל השליטה בחברה 

 וקרוביו.
 אין כן הוסר מסדר היום בעד

 
 

 הבהרות
במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 

 לים להצבעה כפי שנעשתה. את השיקו
 


