
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 וויי בע"מיסינאל מלל פי  :שם החברה

 1084953  : מס' נייר

 06.07.2015   :מועד האסיפה

 10:00    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.3807% 21,670 קופת גמל מסלול כללי

 0.3115% 17,732 ופת גמל מסלול מנייתיק

 0.7442% 42,364 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.2875% 16,368 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.7461% 42,474 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0123% 699 קופה מרכזית לפיצויים ב'

 0.0811% 4,615 קרן השתלמות מסלול מנייתי
 

 שהתקבלו באסיפה:אופן ההצבעה וההחלטות 
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האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים . 1
עוזי ברק ו צחק זינגרי בחברה )שאינם חיצוניים(, דהיינו:

 לתקופת כהונה נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

של הגב' גילת אלגר כדירקטורית מחדש  האישור מינוי. 2
 בחברה, לתקופת כהונה נוספת.

 אין )ראה נימוק( לא רוב רגיל לאשר בעד

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד .2014פי את דיבידנד הביניים לשנת כדיבידנד סו . לאשר3

אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות ביחס . 4
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד .על השליטה וקרוביולדירקטורים בחברה שאינם ב

אישור תיקון תקנון החברה, בין היתר, באופן שיכלול . 5
הוראה המאפשרת לחברה להעניק לנושאי המשרה כתב 

ות כלפי ין הפרת חובת הזהירפטור מאחריות מראש בג
 .החברה

 אין כן 36.47% לא לאשר בעד

פטור  עדכון מדיניות התגמול באופן שזו תאפשר מתן. 6
 אין כן 36.47% לא לאשר בעד .מאחריות לנושאי משרה בחברה

אישור הענקת כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה . 7
 אין כן הוסר מסדר היום בעד .שאינם נמנים על בעל השליטה וקרוביו

אישור הענקת כתב פטור מאחריות לנושאי המשרה . 8
בחברה הנמנים על בעל השליטה בחברה וקרוביו, קרי, מר 

גבי בוגנים, מר ארז בוגנים, מר אייל בוגנים וגב' גילת 
 .אלגר

 אין כן הוסר מסדר היום בעד

 
 

 הבהרות
דה המתאימה או בהערות, במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמו

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 

 נימוק סעיפים

2. 
החלטנו להצביע בעד מינוי גילת אלגר לדירקטורית, בניגוד להמלצת אנטרופי, מכיוון 
שמדובר בהמשך כהונתה, ולאור העובדה שצברה שנתיים של ניסיון כדירקטורית 

 בחברה, ניסיונה המקצועי מספק לדעתנו.  

 


