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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0767% 50,819 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.0476% 31,565 קופת גמל מסלול מניות

 0.0147% 9,774 קופה מרכזית לפיצויים

 0.2088% 138,367 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.0171% 11,359 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.1517% 100,524 קרן השתלמות מסלול כללי
 

 וההחלטות שהתקבלו באסיפה:אופן ההצבעה 
אופן  

 ההצבעה
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שיעור 
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הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 

 במידה ולא, יש לנמק
 ן(.)ראה הסבר להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור שינוי תנאי כתבי אופציה של מר  .1
 יגאל ארליך, דירקטור בחברה.

 אין כן 96.36% לאשר בעד

אישור הארכה ותיקון של הסכם לביצוע  .2
עבודות מחקר ופיתוח, שנחתם בין חברת 

 (2005)החברה, כאהר מדיקל  הבת של
בע"מ לבין חברת הדסית שירותי מחקר 

רפואי בע"מ, בעלת השליטה  ופיתוח
 בחברה ופרופ' מיכל אלהלל.

 אין כן 95.55% לאשר נגד

אישור הארכה ותיקון של הסכם ייעוץ  .3
בע"מ  (2005)שנחתם בין כאהר מדיקל 

 לבין חברת הדסית שירותי מחקר ופיתוח
 רפואי בע"מ ופרופ' מיכל אלהלל.

 אין כן 95.55% לאשר נגד

 (2005)אישור התקשרות כאהר מדיקל  .4
 בע"מ עם הדסית שירותי מחקר ופיתוח

רפואי בע"מ וד"ר נטע גולדשמידט בהסכם 
 לביצוע ניסוי קליני.

 אין כן 100% לאשר בעד

 (2005)אישור התקשרות כאהר מדיקל  .5
 בע"מ עם הדסית שירותי מחקר ופיתוח
רפואי בע"מ ופרופ' אמיר גייל בהסכם 

 ייעוץ.

 אין כן 99.42% לאשר בעד

אישור הענקת כתבי אופציה של כאהר  .6
הדסית שירותי לבע"מ  (2005)מדיקל 

רפואי בע"מ ולפרופ' מיכל  מחקר ופיתוח
 אלהלל.

 אין כן 99.42% לאשר בעד

אישור הגדלת ההון הרשום של החברה  .7
 .ותיקון תקנון החברה בהתאם

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מינויו של מר ארז מלצר לתפקיד  .8
 .של דירקטור בחברה

 אין כן רוב רגיל לאשר גדנ

אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי  .9
לדירקטורים המכהנים: מר ברוך הלפרט 

 .למר ארז מלצר ומר אורן לוי; וכן
 אין כן 99.77% לאשר בעד

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 
 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


