
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ  אילקס מדיקל  :השם החבר
 3070801 מס' נייר: 

 310317308  :מועד האסיפה
 33000   שעה:

 
 

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.285500% 056,82 קופת גמל מסלול כללי

 0.106128% 026,82 ל מסלול מנייתיקופת גמ

 0.336322% 556,82 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.011758% 06052 קופה מרכזית לפיצויים
 0.122172% 0060,2 ב'מסלול כללי קופת גמל 

 0.191828% 19,250 ב' מסלול כללי השתלמות  קרן
 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
המקצועי. במידה 

 ולא, יש לנמק
)ראה הסבר 

 ן(.להל

הינה האם ההצבעה 
בהתאם למדיניות 
ההצבעה )סעיף זה 
הינו רלוונטי כאשר 

אין המלצת גורם 
מקצועי(. במידה ולא, 

)ראה הסבר  יש לנמק
 להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

למנות מחדש את מר מאיר 3 3
 ה3יעקובסון כדירקטור בחבר

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

לוסיאן  למנות מחדש את הגב'3 1
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר נגד 3בחברהשאול כדירקטורית -בן

 מר דני נווה למנות מחדש את 3 1
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד 3בחברה כדירקטור

ידי -אישור תשלום מענק על3 4
לסמנכ"ל  1031החברה בגין שנת 

השיווק והמכירות של החברה, 
"(, שהינה תמרהגב' תמר גלילי )"

קרובת משפחה של בעל השליטה 
 בחברה3

 אין ל"ר כן 21321% לאשר בעד

ידי -אישור תשלום מענק על3 0
לסמנכ"ל  1031החברה בגין שנת 

ות של החברה, התפעול והטכנולוגי
"(, שהינו דקלושאול )"-מר קלוד בן

קרוב משפחה של בעל השליטה 
 בחברה3

 אין ל"ר כן 21321% לאשר בעד

עדכון ואישור תנאי העסקתה של 3 2
גלילי בחברה לשנים  תמר הגב'
 )כולל(3 1032עד  1031

 אין ל"ר כן 300% לאשר בעד

עדכון ואישור תנאי העסקתו של 3 8
בחברה לשנים  שאול-בן קלוד מר

 )כולל(3 1032עד  1031
 אין ל"ר כן 300% לאשר בעד

 
 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

 שנעשתה3 
 



 
 


