
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 גרינרג'י אנרגיות מתחדשות בע"מ  :שם החברה

 1104363  : מס' נייר

 12.09.2016   :מועד האסיפה

 13:00    :שעה

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.3503% 48,928 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.1585% 22,134 קופת גמל מסלול מניות

 0.4238% 59,194 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.1872% 26,147 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.2129% 29,740 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0966% 13,500 קרן השתלמות מסלול מניות
 

 שהתקבלו באסיפה: אופן ההצבעה וההחלטות
אופן  
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אישור התקשרות החברה בהסכם  .1
 למתן שירותי מנכ"ל עם חברת האנומן

ניהול וייזום בע"מ, חברה בבעלות 
מלאה של בעל השליטה ודירקטור 

 בחברה, מר רואי תמרי. 

 אין כן 100% לאשר בעד

אישור התקשרות החברה עם חברת  .2
ירון אלדר חברת עורכי דין בע"מ, 

חברה בבעלות מלאה של הגב' טלי ירון 
 אלדר בהסכם שירותי יו"ר. 

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

תשלום שכר רטרואקטיבי לגב' אישור  .3
 .מלי מרגליות

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת  .4
ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה 
המכהנים ו/או אשר יכהנו בחברה 

 מעת לעת. 

 אין כן 100% לאשר בעד

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי  .5
בנוסח המקובל בחברה מעת לעת למר 

בעל השליטה בחברה, רואי תמרי, 
במסגרת תנאי כהונתו כדירקטור וכן 

במסגרת הסכם למתן שירותי 
המנכ"ל .כמו כן, אישור הכללתו של 
מר רואי תמרי בפוליסת הביטוח של 
החברה לדירקטורים ונושאי משרה 

 .בכירה בחברה

 אין כן 83.83% לאשר נגד

אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי  .6
בנוסח המקובל בחברה מעת לעת 

שמואל רבינא ואריה שקד, וזאת ל
במסגרת תנאי כהונתם כדירקטורים 
בחברה ולטלי ירון אלדר וחברת ירון 

אלדר חברת עורכי דין בע"מ במסגרת 
הסכם שירותי היו"ר. כמו כן, אישור 
הכללתם של ה"ה, כאמור, בפוליסת 

רה לדירקטורים הביטוח של החב
 .ונושאי משרה בכירה בחברה

 אין כן רוב רגיל לאשר נגד

 



 הבהרות
לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, ו לציין זאת , ישהמלצת הגורם המקצועיבמידה והצבעה אינה עפ"י 

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


