
  השתתפות באסיפות כלליות 
  

  בע"מ קבוצת סקופ מתכות :השם החבר
  288019  מס' נייר: 

  201110.09.  :מועד האסיפה
   10:00  שעה:

  
  

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

  אחוז הצבעה כמות 

 0.25531785% 27,814 קופת גמל

 0.07187527% 7,830 קופת גמל מנייתית

 0.23871219% 26,005 קרן השתלמות

 0.01675254% 1,825 קופה מרכזית לפיצויים

 0.10225933% 11,140 קופת גמל ב

 0.13245979% 14,430 קופת השתלמות ב

  
  

  אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
  

אופן   סעיף ההצבעה
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 עיףהס

האם 
ההצבעה 

לפי 
  קריטריונים
(ראה הסבר 

  להלן) 

האם 
יש/אין 

ניגוד 
  עניינים

  אין  כן רוב רגיל  לאשר  בעד מינוי דירקטורים. – 1סעיף 
  אין  כן רוב רגיל  לאשר לא משתתף מינוי רו"ח. – 2סעיף 
  אין  כן 99.99%  לאשר בעד מינוי דח"צים. – 3סעיף 

אישור ואשרור חידוש  – 4סעיף 
סת ביטוח אחריות דירקטורים פולי

 ונושאי משרה.

  אין  כן 95.80%  לאשר בעד

הארכת הסכם ניהול עם  – 5.1סעיף 

fimsco limited partnership  שהינה
שותפות בשליטתה של בעל שליטה, 

 פימסקו אחזקות בע"מ.

  אין  כן 96.96%  לאשר בעד

אישור העסקת חנוך שילה,  – 5.2סעיף 
אח של שמואל שילה, בחברה הנכדה 

 של החברה בארה"ב.

  אין  כן 99.99%  לאשר בעד

אשרור הגדלת היקף  – 5.3סעיף 
בוגנים, בתו -המישרה של שרון שילה

 של שמואל שילה.

  אין  כן 96.41%  לאשר בעד

אשרור העמדת רכב  – 5.4סעיף 
ל שמואל לשימושה של מיכל רז, בתו ש

 שילה.

  אין  כן 96.41%  לאשר בעד

אשרור העלאת שכר בסך  – 5.5סעיף 
ברוטו למיכל רז, שרון ₪  2,000של 

בוגנים ורן רז, בן זוז של מיכל -שילה
 רז.

  אין  כן 96.41%  לאשר בעד

אשרור בונוס בסך של  – 5.6סעיף 
ברוטו לעודד בוגנים, בן זוג ₪  25,000

 בוגנים.-של שרון שילה

  אין  כן 96.41%  אשרל בעד

  
 הבהרות

הצבעה שלא עפ"י הקריטריונים: במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים 
שנקבעו בידי ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניין הצבעה במקרה מסוים, יש לסמן כי ההצבעה אינה 

  לים להצבעה כפי שנעשתה. בהתאם לקריטריונים ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקו


