
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 חברת מבני תעשיה בע"מ  :שם החברה

 110622  : מס' נייר

 .102222162   :מועד האסיפה

 21066    :שעה

 
 

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0005% 1,599 קופת גמל מסלול כללי

 0.0006% 2,200 גמל מסלול מנייתי קופת

 0.0003% 900 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0005% 1,800 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0008% 2,800 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.0004% 1,500 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 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 

)ראה  ולא, יש לנמק
 הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

יעזר אישור מינויו מחדש של מר אל 22
 אין כן )ראה נימוק( לא רוב רגיל לאשר בעד כדירקטור בחברה2 פישמן

מחדש של  יםמינוי2 אישור 1
שאינם ם המכהנים בחברה )הדירקטורי

רונית אבן, ענת מניפז, ה"ה0  ם("ציחד
 משה אגרסט, שי מילוא ומירון איזקסון2

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה 2 .
 אין ל"ר כן 21269% לאשר בעד בחברה2

אישור תנאי התגמול ליו"ר 2 1
 אין ל"ר כן 21269% לאשר בעד הדירקטוריון, מר אליעזר פישמן2

אישור נוסחת תשלום מענקים לנושאי 2 5
 אין ל"ר כן 21269% לאשר בעד 162.2משרה בחברה בגין שנת 

סות ביטוח נושאי משרה חידוש פולי2 0
 אין ל"ר כן 266% לאשר בעד ודירקטורים2

 
 

 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
 שנעשתה2 

 
 

 קנימו סעיף

22 
מר אליעזר פישמן ליו"ר הדירקטוריון בחברה, בניגוד מחדש של  וההחלטה להצביע בעד מינוי

להמלצת אנטרופי, שנבעה מהיעדרויותיו מכשליש מישיבות הדירקטוריון, נובעת מכך שמר פישמן 
 הינו בעל השליטה בחברה ואנו רואים חשיבות רבה במעורבותו בדירקטוריון החברה2

 
 


