
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 רבד בע"מ  :שם החברה

 526012  : מס' נייר

 25.08.2016   :מועד האסיפה

 10:00    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 1.1898% 311,389 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.5314% 139,084 קופת גמל מסלול מניות

 0.0324% 8,487 קופה מרכזית לפיצויים

 1.8923% 495,235 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.9128% 238,892 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 1.6577% 433,836 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0285% 7,456 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.1965% 51,435 קרן השתלמות מסלול מניות

 0.0603% 15,779 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 

 0.0372% 9,745 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

מינוי מחדש של מר יגאל אהובי,  .1
המכהן )יו"ר הדירקטוריון(, 

 כדירקטור בדירקטוריון החברה.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מחדש של מר אפרים צדקה  .2
כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון 

 החברה.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

הארכת כהונתו של מר יוסי תיק  .3
כדירקטור חיצוני בדירקטוריון 

החברה לתקופת כהונה נוספת בת 
 שלוש שנים.

 אין כן 99.79% לאשר בעד

מינוי גב' ריקי גרנות כדירקטורית  .4
חיצונית בחברה לתקופה של שלוש 

 שנים.
 אין כן 95.81% לאשר בעד

ריקי  מתן התחייבות לשיפוי לגב' .5
 גרנות.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

הכללתה של גב' ריקי גרנות בפוליסת  .6
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 

 משרה הקיימת של החברה.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות  .7
 דירקטורים ונושאי משרה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

החברה, אישור מענק חד פעמי למנכ"ל  .8
 מר שרון זכות.

 אין כן 85.95% לאשר בעד

אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים  .9
למנכ"ל החברה, מר שרון  2016לשנת 
 זכות.

 אין כן 97.85% לאשר בעד

 
 

 הבהרות
במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 



 


