
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ   אי.בי.אי בית השקעות  :השם החבר
 710571 מס' נייר: 

 157.50.11.  :מועד האסיפה
 77055   שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0033596% 518 קופת גמל מסלול כללי
 0.0019457% 300 ופת גמל מסלול מנייתיק

 0.0105395% 1,625 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.0051886% 800 ב'מסלול כללי קופת גמל 

 0.0071344% 1,100 ב' מסלול כללי השתלמות  קרן
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

 
 הבהרות

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

 שנעשתה. 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
עים המצבי

 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
המקצועי. 

במידה ולא, יש 
)ראה  לנמק

 ן(.הסבר להל

הינה האם ההצבעה 
בהתאם למדיניות 

ההצבעה )סעיף זה הינו 
רלוונטי כאשר אין 

המלצת גורם מקצועי(. 
 במידה ולא, יש לנמק

 )ראה הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

דירקטורים של הונת הארכת כה. 7 
דוד ויסברג, צבי  -המכהנים בחברה 

 לובצקי, עמנואל קוק, גדעון פרייטג,.
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

הארכת כהונתם של הדירקטורים . 1
דוד לוביצקי  -נים בחברה המכה

 .ואלה אלקלעי
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר נגד

הארכת כהונתה של דירקטורית . .
בחברה, אילנה חיצונית המכהנת 

 .תמיר, לתקופת כהונה
 אין ל"ר כן 755% לאשר בעד

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד .אישור גמול לדירקטורית חיצונית. 4
התקשרות החברה בעסקה אישור . 0

עם חברת הביטוח הפניקס חברה 
 .לביטוח בע"מ

 ןאי ל"ר כן 755% לאשר בעד

התקשרות החברה בהסכם אישור . 6
 אין ל"ר כן %.16.6 לאשר בעד .העסקה עם צבי לובצקי

התקשרות החברה בהסכם  אישור . 1
 .העסקה עם עמנואל קוק

 אין ל"ר כן %.16.6 לאשר בעד

התקשרות החברה בהסכם אישור . 1
 אין ל"ר כן 16.05% לאשר בעד העסקה עם דוד ויסברג.

חברה בהסכם התקשרות האישור . 6
העסקה עם  עדו קוק )בנו של עמנואל 

 קוק(.
 אין ל"ר כן %.61.0 לאשר בעד

התקשרות החברה אישור . 75
בהסכם העסקה עם דוד לובצקי )בנו 

 של צבי לובצקי(.
 אין ל"ר כן %.01.6 לאשר נגד

התקשרות החברה בהסכם . 77
העסקה עם נושא משרה אשר הינו 

אלה  -קרוב של בעל השליטה בחברה 
 אלקלעי )ביתו של דוד ויסברג(.

 אין ל"ר כן %.01.6 לאשר נגד


