
 השתתפות באסיפות כלליות 
 
  

 
 (01/01ש"סקיילקס קורפוריישן בע"מ )סדרה ד'+ ד' ח : שם החברה

 0011111, 0005111 :  מס' נייר

 1120121101מועד נעילת האסיפה:  0120121101 :  מועד האסיפה

 01:11   :  שעה

 
 

 יחס ע.נ. של הקופות המשתתפות באסיפה מתוך סך אגרות החוב שבמחזור:
 

 01/01אג"ח ד' חש ח ד'אג" 

 אחוז הצבעה כמות אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.6537% 445,255 0.6537% 890,510 קופת גמל מסלול כללי

 0.2163% 147,304 0.2163% 294,610 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.0461% 31,422 0.0461% 62,845 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.7516% 511,951 0.7516% 1,023,904 כלליקרן השתלמות מסלול 

 0.1355% 92,287 0.1355% 184,575 קופה מרכזית לפיצויים

 0.1939% 132,072 0.1939% 264,145 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.3142% 214,027 0.3142% 428,055 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.1080% 73,546 0.1080% 147,092 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת 
הגורם 

המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה  לנמק
 ן(.הסבר להל

הינה האם ההצבעה 
בהתאם למדיניות 
ההצבעה )סעיף זה 
הינו רלוונטי כאשר 

אין המלצת גורם 
מקצועי(. במידה 

)ראה  ולא, יש לנמק
 הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

להורות לנאמן לאגרות החוב להסכים ל: 2 0
( החלפת הבטוחות כולל העמדת, יצירת 0)

’, ורישום הבטוחה החילופית לנאמן סדרה א
’ רה אהתקשרות החברה ונאמן סדוכן ל

 וכן  ;’בתיקון שטר נאמנות סדרה א
 וכן ; ( לא לנקוט בכל הליך משפטי1)
( לא לדרוש מהנאמן לסדרת אגרות החוב 1)

 הרלבנטית לנקוט בכל תביעה ; וכן 
( להורות לנאמן לסדרת אגרות החוב 1)

הרלבנטית להתנגד לכל הליך המנוגד 
צורף כצד להסכמות דלעיל, ככל שהנאמן י

וכל זאת בתנאי שהחלפת  -להליך כאמור 
הבטוחות תבוצע ותושלם כמפורט בתיקון 

עד לא יאוחר מיום ’ לשטר נאמנות סדרה א
1020211012 

 אין כן ל"ר 011% לאשר בעד

להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה, 2 1
לרבות נקיטת הליכים משפטיים, על מנת 

וחות למנוע מהחברה לבצע את תשלומי ובט
 סוף שנה2

 אין כן ל"ר 011% לאשר בעד

 
 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

 שנעשתה2 


