
 השתתפות באסיפות כלליות 
  סינאל מלל פייוויי בע"מ :השם החבר
   3594801 מס' נייר:

 3425020531 :מועד האסיפה
   33:55 שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 571.8% 21,450 מסלול כללי קופת גמל

 57301% 6,935 מנייתימסלול  מלקופת ג

 570.0% 32,325 מסלול כללי קרן השתלמות

 57510% 2,045 קופה מרכזית לפיצויים

 57054% 11,525 'ב מסלול כלליקופת גמל 

 57401% 25,637 'ב מסלול כלליהשתלמות  רןק
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
טת החל

 האסיפה

שיעור 
המצביעים 

בעד 
 הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת הגורם 

המקצועי ומדיניות 
ההצבעה. במידה ולא , יש 

 לנמק
 )ראה הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור  37
 בחברה7

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

ר גבי בוגנים כדירקטור אישור מינויו מחדש של מ 07
 בחברה7

 אין כן רוב רגיל לאשר נגד

אישור מינויו מחדש של מר ברק עוזיאל כדירקטור  17
 בחברה7

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מינויה מחדש של גב' גילת בוגנים  47
  כדירקטורית בחברה7

 אין כן רוב רגיל לאשר נגד

אישור הענקת כתב שיפוי לגב' גילת בוגנים, בהתאם  07
לתנאים המפורטים בכתב השיפוי לדירקטורים 

 ונושאי משרה בנוסח המקובל בחברה7
 אין כן %.079. לאשר נגד

 אין כן 355% לאשר בעד אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ברק עוזיאל7 07

אישור מינויה מחדש של גב' לימור מגן תלם  7.
 חיצונית בחברה7 כדירקטורית

 אין כן 355% לאשר בעד

אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב' לימור מגן  97
  תלם7

 אין כן 355% לאשר בעד

אישור מינויו לראשונה של מר יצחק איזו שלומוביץ  87
 7כדירקטור חיצוני בחברה

 אין כן 355% לאשר בעד

אישור תנאי כהונתו והעסקת של מר יצחק איזו  357
 שלומוביץ7

 אין כן 355% אשרל בעד

אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח  337
אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, שאינם 

 מקרב בעלי השליטה בחברה7
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מחדש של משרד בריטמן, אלמגור, זהר ושות'  307
כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת 

 ע את שכרו7דירקטורין החברה לקבו

לא 
 משתתף

 אין כן רוב רגיל לאשר

 
 הבהרות

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

 שנעשתה7 


