
 השתתפות באסיפות כלליות 
 
 

 (01/01בע"מ )סדרה ב' ח"ש 8גלובל פיננס ג'י.אר.  : שם החברה

 0017011 :  מס' נייר

 11.01.1100מועד נעילת האסיפה:  11.01.1100 :  מועד האסיפה

 01:11   :  שעה

 
 

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

 אחוז הצבעה כמות פות גמלקו –ילין לפידות 

 3.3314% 118,719 קופת גמל מסלול כללי

 1.3699% 48,818 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.0140% 498 קופת גמל מסלול מנייתי

 2.7487% 97,953 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.9913% 35,324 קופה מרכזית לפיצויים

 0.4202% 14,973 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.4273% 15,228 מות מסלול כללי ב'קרן השתל

 0.3316% 11,818 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

להורות לחברה להצביע בשם כלל . 0
)סדרה ב'( של אי -אגרות החוב )סדרה א'( ו

די בי המוחזקות על ידה בעד/נגד הצעת 
שבכתבי ההצבעה של אי די  0.0.0החלטה 

 הסדר החברה. -בי

 אין כן ל"ר 01.17% לא לאשר בעד

להורות לחברה להצביע בשם כלל . 1
אגרות החוב )סדרה ב'( של אי די בי 

על ידה בעד/נגד הצעת החלטה  המוחזקות
 -שבכתבי ההצבעה של אי די בי 0.0.1

 אקסטרה. -הסדר אלשטיין

 אין כן ל"ר 37.70% לא לאשר נגד

להורות לחברה להצביע בשם כלל . 0
אגרות החוב )סדרה ב'( של אי די בי 

המוחזקות על ידה בעד/נגד הצעת החלטה 
בהנחה  -שבכתבי ההצבעה של אי די בי 0.0

חברה קיבל את תמיכת מירב שהסדר ה
לאשר  -קולות הנושים באסיפת הנושים

 את הסדר החברה.

 אין כן ל"ר 77.81% לא לאשר בעד

להורות לחברה להצביע בשם כלל . 7
אגרות החוב )סדרה ב'( של אי די בי 

המוחזקות על ידה בעד/נגד הצעת החלטה 
בהנחה  -שבכתבי ההצבעה של אי די בי 0.0

טרה קיבל את אקס-שהסדר אלשטיין
תמיכת מירב קולות הנושים באסיפת 

-לאשר את הסדר אלשטיין -הנושים
 אקסטרה.

 אין כן ל"ר 31.01% לא לאשר נגד

 
 הבהרות

ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדבמידה והצבעה אינה עפ"י 
בהערות, את השיקולים להצבעה כפי לנמק בעמודה המתאימה או ו לציין זאת , ישועדת ההשקעות

 שנעשתה. 


