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 יחס ע.נ. של הקופות באסיפה מתוך ההון המונפק של החברה:
 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.1354% 18,251 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.0664% 8,949 קופת גמל מסלול מניות

 0.2693% 36,292 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.1723% 23,221 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.3119% 42,033 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0051% 692 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.0123% 1,657 קרן השתלמות מסלול מניות
 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

אישור מדיניות התגמול המעודכנת של  .1
 .(2017)מדיניות תגמול החברה 

 אין כן 69.27% לאשר בעד

התאמת התגמול בהסכם העסקתו של  .2
מר הראל ויזל, בעל שליטה בחברה, 

 .2017לתגמול המוצע במדיניות תגמול 

 אין כן 91.21% לאשר בעד

התאמת התגמול בהסכם העסקתו של  .3
מר אסף ויזל, בעל שליטה בחברה, 

 .2017לתגמול המוצע במדיניות תגמול 

 אין כן 96.03% לאשר בעד

התאמת התגמול בהסכם העסקתו של  .4
מר אלעד ורד, קרובו של בעל שליטה 

בחברה, לתגמול המוצע במדיניות 
 .2017תגמול 

 אין כן 96.03% לאשר בעד

התאמת התגמול בהסכם העסקתה של  .5
פוקס, קרובה של  -הגב' מיכל ריבקינד

בעל שליטה בחברה, לתגמול המוצע 
 .2017תגמול במדיניות 

 אין כן 96.04% לאשר בעד

עדכון שכרו הקבוע של נושא משרה  .6
בחברה, מר שחר רניה, סמנכ"ל 

הכספים של החברה, שלא בהתאם 
 .2016למדיניות תגמול 

 אין כן 96.97% לאשר בעד

עדכון שכרה הקבוע של נושאת משרה  .7
בחברה, הגב' נועה לנדאו, סמנכ"ל 

נדל"ן של החברה, שלא בהתאם 
 .2016למדיניות תגמול 

 אין כן 96.97% לאשר בעד

אישור תנאי הכהונה וההעסקה, וכן  .8
עדכון שכרו הקבוע של מר אסף ויזל, 

מנכ"ל פוקס ישראל ובעל שליטה 
 .2016בחברה, בהתאם למדיניות תגמול 

 אין כן 95.83% לאשר בעד

אישור תנאי הכהונה וההעסקה, וכן  .9
ורד, עדכון שכרו הקבוע של מר אלעד 

רכש ולוגיסטיקה  -משנה למנכ"ל
וקרובו של בעל שליטה בחברה, שלא 

 .2016בהתאם למדיניות תגמול 

 אין כן 95.83% לאשר בעד



 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
  

 

אישור תנאי העסקתו של מר תומר  .10
צ'פניק, קרובו של בעל שליטה 

בחברה, כסמנכ"ל מכירות רשת 
 .בקנדה NIKE חנויות

 אין כן 97.17% לאשר בעד

למנכ"ל הקבוצה ובעל אישור הקצאה  .11
שליטה בחברה, מר הראל ויזל, של 

 יחידות מניה חסומות 134,617

(RSU). 

 אין כן 66.45% לאשר בעד

אישור תנאי הכהונה וההעסקה של  .12
המנכ"ל, מר הראל ויזל, בעל השליטה 

 .בחברה, לשלוש שנים

 אין כן 64.89% לאשר בעד

אישור תנאי הכהונה וההעסקה של  .13
פוקס, מנכ"ל -ריבקינדהגב' מיכל 

אשר  ,The Children's Place פעילות
הינה קרובה של בעל שליטה בחברה, 

 .לשלוש שנים

 אין כן 95.83% לאשר בעד


