
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 קבוצת אחים נאוי בע"מ  :שם החברה
 208017  : מס' נייר

 24.11.2016   :מועד האסיפה

 15:00    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0432% 11,943 קופת גמל מסלול מניות

 0.0618% 17,081 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.1196% 33,042 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0147% 4,057 קרן השתלמות מסלול מניות
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה
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 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור העמדת שירותי ניהול לחברה  .1
על ידי שאול נאוי בע"מ ודורי נאוי 

בע"מ )חברות פרטיות בבעלות בעלי 
  השליטה בחברה(.

 אין כן 76.36% לאשר בעד

אישור מתן התחייבות לשיפוי לה"ה  .2
)יו"ר דירקטוריון החברה  שאול נאוי

ומבעלי השליטה בה(, דורי נאוי 
)דירקטור ומנכ"ל החברה ומבעלי 

השליטה בה(, מר יעקב נאוי )מנהל 
שיווק בחברה, בנו של דורי נאוי 

ואחיינו של מר שאול נאוי, אשר בעלי 
 השליטה בחברה( ומר אברהם חיניץ.

 אין כן 82.78% לאשר בעד

אישור מתן ההתחייבות לפטור לה"ה  .3
שאול נאוי )יו"ר דירקטוריון החברה 

ומבעלי השליטה בה(, דורי נאוי 
)דירקטור ומנכ"ל החברה ומבעלי 

השליטה בה(, מר יעקב נאוי )מנהל 
שיווק בחברה, בנו של דורי נאוי 

ואחיינו של מר שאול נאוי, אשר בעלי 
 השליטה בחברה( ומר אברהם חיניץ.

 אין כן 70.00% לאשר בעד

אישור תנאי העסקה למר אסף נאוי,  .4
 קרובם של בעלי השליטה בחברה.

 אין כן 93.01% לאשר בעד

אישור תנאי העסקה למר יעקב נאוי,  .5
 קרובם של בעלי השליטה.

 אין כן 92.94% לאשר בעד

אישור תנאי העסקתה של עו"ד נוי  .6
נאוי, קרובתם של בעלי השליטה 

 נאוי(.בחברה )בתו של שאול 
 אין כן 81.26% לאשר בעד

אישור תנאי העסקה למר אברהם  .7
 חיניץ.

 אין כן 92.43% לאשר בעד

אישור עדכון מדיניות התגמול של  .8
 החברה.

 אין כן 72.81% לאשר בעד

מינוי מר שאול נאוי כיו"ר דירקטוריון  .9
 החברה.

 אין כן 82.90% לאשר בעד

 
 הבהרות

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


