
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 סקיילקס קורפוריישן בע"מ  :השם החבר
 ד, ו -אגח א 1111115 ,1115111, 1115111, 1115111,  1115111 מס' נייר:

 11.1.11  :מועד האסיפה
 11:11   שעה:

 
 
 

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

   אגח א-1115111

 1.0.1% 1,111,112 קופת גמל

 0.3.0% 111,111 קופת גמל אגח 

 1.1.3% 1,511,211 קרן השתלמות

 0.150% 511,111 קופה מרכזית לפיצויים

 %.0.15 511,212 קופת גמל ב

 %..0.3 111,112 קופת השתלמות ב

 0.1.5% 111,111 קופה קרן השתלמות אגח

   
   אגח ב -1115103

 11%..1 1,111,111 קופת גמל

 %..0.5 111,515 קופת גמל אגח 

 5%...1 1,111,111 קרן השתלמות

 0.311% 511,511 קופה מרכזית לפיצויים

 %....0 111,115 קופת גמל ב

 %.0.10 1,111,151 קופת השתלמות ב

 %.0.15 112,111 קופה קרן השתלמות אגח

   
   אגח ג-1115111

 %.1..1 1,211,511 קופת גמל

 01%..0 1,112,111 קופת גמל אגח 

 1.031% 5,211,111 קרן השתלמות

 0.351% 1,115,111 קופה מרכזית לפיצויים

 %.0.51 1,511,111 קופת גמל ב

 0.1.0% 1,111,111 קופת השתלמות ב

 %.0.15 151,151 קופה קרן השתלמות אגח

   
   אגח ד -.1115.1

 %..0.3 221,511 קופת גמל

 0.131% 115,121 ל אגחקופת גמ 

 %.0..0 1,111,111 קרן השתלמות

 0.011% 121,211 קופה מרכזית לפיצויים

 0.103% 112,111 קופת גמל ב

 0.155% 111,111 קופת השתלמות ב

 0.011% 111,111 קופה קרן השתלמות אגח

   



   אגח ו -1110115

 0.113% 111,112 קופת גמל

 0.0.1% 11,112 קופת גמל אגח 

 0.111% 111,125 קרן השתלמות

 0.030% 12,111 קופה מרכזית לפיצויים

 %.0.03 51,111 קופת גמל ב

 0.051% 11,111 קופת השתלמות ב

 %.0.03 51,211 קופה קרן השתלמות אגח

 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
עים בעד המצבי
 הסעיף

האם 
ההצבעה 

לפי 
 קריטריונים
)ראה הסבר 

 להלן( 

האם 
יש/אין 

ניגוד 
 עניינים

אג"ח א+ב+ד  לאשר בעד מינוי נציגות.
111% 

 12.11%אג"ח ג 
 12.11%אג"ח ו 

 אין כן

נציגות משותפת לכלל  -בחירת סוג נציגות
 הסדרות.

 אג"ח א+ב לאשר בעד
15.11% 
 12.11%אג"ח ג 

אג"ח ד+ו 
11.21%  

 אין כן

 אג"ח א+ב לאשר בעד מודעות בעיתונים. -תיקון שטר הנאמנות 
11.15% 

 אג"ח ג+ד+ו
111% 

 אין כן

 
 הבהרות

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

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

 


