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 יחס ע.נ. של הקופות המשתתפות באסיפה מתוך סך אגרות החוב שבמחזור:

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 5.870373% 3,447,419 מסלול כללי קופת גמל
 2.293611% 1,346,940 אג"ח מסלולקופת גמל 

 0.163034% 95,743 קופת גמל מסלול מנייתי
 5.682515% 3,337,098 מסלול כללי קרן השתלמות

 1.708804% 1,003,508 קופה מרכזית לפיצויים
 0.854075% 501,562 'במסלול כללי קופת גמל 

 1.444098% 848,057 'ב מסלול כללי השתלמות רןק
 0.807193% 474,030 אג"ח מסלול קרן השתלמות

 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
המקצועי. 

דה ולא, יש במי
)ראה  לנמק

 ן(.הסבר להל

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

למדיניות ההצבעה 
)סעיף זה הינו 

רלוונטי כאשר אין 
המלצת גורם 

מקצועי(. במידה 
 ולא, יש לנמק

 )ראה הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

סמכתם של נציגים מטעם אישור ה. 2
)סדרה  -ג'( ו-)סדרות א' מחזיקי אגרות החוב

ד'( של החברה, אשר יבחרו לצורך ביצוע 
להלן,  1כמפורט בסעיף  הצעת ההחלטה,

למשך תקופה בת חצי שנה החל מיום 
המחזיקים  הסמכתם, להתקשר בשם

בהסכמים למכירת הנכסים המגבים בגין 
אג"ח  ח.ש. שנרשמו בגין-ה יתרות ניירות 

ת בהתאם )סדרה ד'( )וזא -ג(' ו -)סדרות א'
דעתם ובהתחשב, בין היתר, במחירי ול לשיק

השוק הקיימים ותוך מטרה למקסם את 
 .למחזיקים התמורה

 אין כן ל"ר 0%..05 לא לאשר בעד

מינויים של נציגי פסגות בית אישור . 1
בע"מ וילין לפידות ניהול תיקי  השקעות

השקעות בע"מ כנציגים מקרב מחזיקי 
 .אגרות החוב

 כן ל"ר 05%..0 לאשר בעד
 
 אין

 מחזיקי אגרות החובאישור לחילופין, . .
ד'( של החברה, בדבר  -)סדרה א', ב', ג' ו 

 החלפת אגרות החוב )סדרה כז'( של אפריקה
ישראל להשקעות בע"מ )המוחזקות על ידי 

להנפקת סדרת אגרות חוב  החברה, בתמורה
 .פרטית חדשה של אפריקה ישראל

 יןא כן ל"ר 1.52% לא לאשר נגד

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדיניות ההצבעה שנקבעה על ידי 
ועדת ההשקעות, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי 

 שנעשתה. 


