
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 אלקטרוניקה בע"מ אר.אס.אל.  :השם החבר
 600992 מס' נייר: 

 699.90.99.  :מועד האסיפה
 99099   שעה:

 
 

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.078% 8,700 מסלול כללי קופת גמל

 0.028% 3,100 מנייתי ת גמל מסלולקופ

 0.088% 9,800 מסלול כללי קרן השתלמות

 0.030% 3,300 'במסלול כללי קופת גמל 

 0.046% 5,100 'במסלול כללי השתלמות  קרן
 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

הארכת כהונתו של מר . 9
ישי לוי, יו"ר הדירקטוריון, אב

 .כדירקטור בחברה
 999% לאשר בעד

 ל"ר כן
 אין

הארכת כהונתו של מר זאב . 6
 .דגני כדירקטור בחברה

 08% לאשר נגד
 אין ל"ר כן

הארכת כהונתה של גב' . .
איריס אבן טוב כדירקטורית 

 .בחברה
 999% לאשר בעד

 ל"ר כן
 אין

ארכת כהונתו של מר אורן ה. 4
 999% לאשר בעד .גלבוע כדירקטור בחברה

 אין ל"ר כן

אישור תנאי כהונה ליו"ר . 5
דירקטוריון החברה, מר 

 .אבישי לוי
 999% לאשר בעד

 ל"ר כן
 אין

אישור שינוי בתנאי כהונתו . 2
של דירקטור ומנכ"ל החברה, 

 .מר זאב דגני
 9% לא לאשר נגד

 ל"ר כן
 אין

שינוי בתנאי כהונתה  אישור. 8
של גב' מאשה דגני המכהנת 

כסמנכ"לית בחברה והנה 
 .רעייתו של מר זאב דגני

 9% לא לאשר נגד

 ל"ר כן

 אין

אישור מדיניות תגמול . 0
 אין ל"ר כן 9% לא לאשר נגד .לחברה

תשלום ריבית על אישור . 0
חוב לבעלי השליטה, ה"ה זאב 

 דגני ומאשה דגני.
 06.90% לאשר נגד

 ל"ר ןכ
 אין

 
 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

 שנעשתה. 
 



 
 


