
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 ט'( -)סדרות ז', ח' ו בע"מ סקיילקס קורפוריישן   :השם החבר
 .אג"ח ט' 4443114, אג"ח ח' 4443111, 'זאג"ח  4443111  מס' נייר:

 .4.43....41: מועד נעילת האסיפה  4.43....44   :מועד האסיפה
 ..:44   שעה:

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

        אג"ח ז'

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.069% 116,000 קופת גמל מסלול כללי

 0.015% 24,500 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.118% 199,000 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.079% 132,800 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.006% 10,400 קופה מרכזית לפיצויים

 0.026% 43,670 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.041% 69,150 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.003% 4,480 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 אג"ח ח'

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 1.704% 1,910,397 קופת גמל מסלול כללי

 0.336% 377,180 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.217% 243,650 מל מסלול מנייתיקופת ג

 2.088% 2,341,100 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.112% 125,400 קופה מרכזית לפיצויים

 0.553% 620,000 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.919% 1,030,430 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.088% 98,199 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 אג"ח ט'

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.421% 464,047 קופת גמל מסלול כללי
 0.170% 188,000 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.472% 520,600 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.105% 115,600 קופה מרכזית לפיצויים

 0.120% 132,400 קופת גמל מסלול כללי ב'
 0.184% 203,400 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.075% 82,300 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 
ת בהתאם למדיניו

ההצבעה )סעיף זה 
הינו רלוונטי כאשר 

אין המלצת גורם 
מקצועי(. במידה 

)ראה  ולא, יש לנמק
 הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

הסמכת הנאמן להעברת הערות . 4
 אין כן ל"ר %..4 לאשר בעד למתווה.

 
 הבהרות

ההצבעה שנקבעה על ידי במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדיניות 
ועדת ההשקעות, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי 

 שנעשתה. 


