
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ   סיליקום  :השם החבר
 2961801 מס' נייר: 

 2.49.41921  :מועד האסיפה
 21099   שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.982798% 69,016 מסלול כלליקופת גמל  

 0.508074% 35,679 מנייתי מסלול קופות גמל

 0.817242% 57,390 מסלול כלליקרן השתלמות 

 0.141034% 9,904 קופה מרכזית לפיצויים

 0.222573% 15,630 'ב מסלול כללי קופת גמל

 0.266148% 18,690 ב'מסלול כללי השתלמות  רןק

 
 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

 
אופן  

 בעהההצ
תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
המקצועי. 

במידה ולא, יש 
)ראה לנמק 

 (.ןהסבר להל

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

למדיניות ההצבעה 
)סעיף זה הינו 

רלוונטי כאשר אין 
המלצת גורם 

מקצועי(. במידה 
 ולא, יש לנמק

 )ראה הסבר להלן(

 האם
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור מינוי מחדש של ה"ה0 4 2
איזנמן, זהר זיספאל ויהושע  אבי

 4כדירקטורים בחברה אורבך
 -חברה דואלית  לאשר בעד

 בת בדיווחאינה מחוי
 
 אין ל"ר כן

 אישור מינוי מחדש של הגברת4 1
איילת הייק כדירקטורית 

 4בחברה חיצונית
 לאשר נגד

 -חברה דואלית 
 יבת בדיווחואינה מח

 
 כן

 אין ל"ר

אישור מינוי מחדש של מר 4 1
 לאשר נגד 4ארז כדירקטור חיצוני אילן

 -חברה דואלית 
 בת בדיווחאינה מחוי

 
 אין ל"ר כן

 אישור גמול לדירקטורים 4 .
 לאשר נגד 4בהתאם לתקנות חיצונייםה

 - חברה דואלית
 יבת בדיווחאינה מחו

 
 אין ל"ר כן

A5 4שי של מר אישור שכרו החוד
איזנמן, יו"ר דירקטוריון  אבי

 4החברה
 לאשר בעד

 -חברה דואלית 
 אינה מחויבת בדיווח

 לא
 אין ל"ר )נימוק למטה(

5B 4 אישור הענקת בונוס למר
איזנמן, יו"ר דירקטוריון  אבי

 4החברה
 לאשר בעד

 -חברה דואלית 
 בת בדיווחאינה מחוי

 לא
 אין ל"ר )נימוק למטה(

A8 4מר ודשי של אישור שכרו הח 
 4ישעיהו אורבך, מנכ"ל החברה

 לאשר בעד
 -חברה דואלית 

 יבת בדיווחאינה מחו
 לא

 אין ל"ר )נימוק למטה(

5B 4 אישור הענקת בונוס למר
 4אורבך, מנכ"ל החברה ישעיהו

 לאשר בעד
 -חברה דואלית 

 יבת בדיווחאינה מחו
 לא

 אין ל"ר )נימוק למטה(

 
 

 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
 שנעשתה4 



 :6A-ו 5Aסעיפים 
ומנכ"ל החברה )ישעיהו אורבך(,  ההחלטות להצביע בעד עדכון שכרם של יו"ר הדירקטוריון )אבי אייזמן(

 בניגוד להחלטות אנטרופי, נובעות ממספר סיבות עיקריות0
 

 4החברה יצרה ערך רב לבעלי המניות בשנים האחרונות 

  שכרם של המנכ"ל ושל יו"ר הדירקטוריון אינו גבוה ביחס לחברות ציבוריות מקבילות, גם לאחר
 עדכון השכר המוצע4

 טוריון והמנכ"ל ראויים לתגמול הנוסף בשל היותם אחראיים מרכזיים אנו סבורים כי יו"ר הדירק
 לביצועי החברה בשנים האחרונות4

 4החברה מתנהלת באופן שקוף וגלוי עם בעלי מניותיה 
 
 

 :6B-ו 5Bסעיפים 
ליו"ר הדירקטוריון )אבי אייזמן( ומנכ"ל החברה  1921ההחלטות להצביע בעד מתן מענק עבור ביצועי שנת 

 אורבך(, בניגוד להחלטות אנטרופי, נובעות ממספר סיבות עיקריות0 )ישעיהו
 

  0-15% כ1921החברת הניבה תשואות גבוהות לבעלי המניות והציגה ביצועים טובים במהלך שנת 
ברווח הנקי ותשואה  19%-, גידול של כ11%-של כ 1922עליה בערך המניה, גידול בהכנסות לעומת 

 2141%4-על ההון של כ

 חה עם החברה הובהר כי החברה הבינה את הבעייתיות בתשלום מענק בדיעבד, ולכן לאחר שי
במהלך השנה תיבנה תכנית תגמול מסודרת, כך שבעתיד מנהלי החברה יתוגמלו עבור יעדים אשר 

 יקבעו מראש4

  אנו סבורים כי יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל ראויים לתגמול הנוסף בשל היותם אחראיים מרכזיים
 19214י החברה בשנת לביצוע

 4המענק המוצע אינו גבוה ביחס לחברות ציבוריות מקבילות 
 4החברה מתנהלת באופן שקוף וגלוי עם בעלי מניותיה 


