
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ  אסם השקעות   :השם החבר
 443403 מס' נייר: 

 314047349  :מועד האסיפה
 00044   שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.000479% 530 קופת גמל מסלול כללי
 0.000771% 854 ול מנייתיקופת גמל מסל

 0.002678% 2,964 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.000005% 6 קופה מרכזית לפיצויים

 0.002421% 2,679 ב'מסלול כללי קופת גמל 
 0.009338% 10,333 ב' מסלול כללי השתלמות  רןק
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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למעט מחדש של דירקטורים ) מינוי3 0
דן פרופר, גד 0 ( לדירקטוריון החברהדח"צים

פרופר, אברהם פינקלשטיין, יצחק ירקוני, גבי 
הייק, אלי זהר, ריצ'רד סייקס, פייר סטרייט, 

דורסוואמי  ג'אן דניאל לוטי, רוג'ר סטטלר,
 3)ננדו( ננדקישורה ויוסף אלשייך

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר נגד

הקצאת אופציות "פאנטום" למנכ"ל  לאשר 13
, 1404החברה, מר איציק צאיג, בגין שנת 

משכורות  01בשווי של  1400בהתאם לתוכנית 
 חודשיות נכון למועד ההקצאה3

 אין ל"ר לא 73349% לאשר בעד

בסך של  תשלום פיצוי חד פעמי לאשר 43
למנכ"ל החברה לכיסוי חלקי של ₪  434,444

וצאות, עלויות והפסדים שנגרמו לו ולבני ה
משפחתו מחמת סיומה המוקדם של העסקתו 

)לבקשת זילנד -כמנכ"ל תאגיד נסטלה בניו
 החברה( ושוב ארצה לטובת העסקתו בחברה3 

 אין ל"ר כן 71300% לאשר בעד

 
 הבהרות

שנקבעה על ידי ניות ההצבעה 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 
 

 נימוק סעיף

13 

, בניגוד 1404אישור הקצאת אופציות "פאנטום" למנכ"ל החברה בגין שנת  בעדההחלטה להצביע 

 להמלצת אנטרופי, נובעות ממספר סיבות עיקריות0

 ציגה תוצאות טובות ויצרה ערך רב לבעלי המניות בשנים האחרונות3 החברה מ •

 חבילת השכר הכוללת הינה סבירה ביחס לגודל החברה וביצועיה3 •

 המנכ"ל הינו שכיר ואינו בעל שליטה, ובמקרה זה איננו רואים צורך להתערב בשיקולי הדירקטוריון3 •

 


