
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 תדביק בע"מ  שם החברה:
  110444מס' נייר: 

 40.40.0440  :מועד האסיפה
 44:44   שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.236% 54,319 קופת גמל מסלול כללי

 0.126% 28,999 יתיקופת גמל מסלול מני

 0.186% 42,938 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.056% 12,819 קופה מרכזית לפיצויים

 0.070% 16,179 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.065% 14,935 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 

 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

 החברה אישור התקשרות. 4
בהסכם ניהול עם חברה 

פרטית המצויה בבעלותו של 
בעל  שהינו מר אילן דרורי,

והמכהן  בחברההשליטה 
באופן , כמנכ"ל החברה

רטרואקטיבי, החל מתום 
הסכם הניהול הקודם עם 

( 4114410444חברת הניהול )
 .ועד מועד אישור האסיפה

 אין ל"ר כן 71.17% לאשר נגד

החברה ר התקשרות אישו. 0
בהסכם ניהול עם חברת 

פרטית המצויה בבעלותו של 
שהינו בעל  מר אילן דרורי,

והמכהן השליטה בחברה 
החל ממועד כמנכ"ל החברה, 

  .אישור האסיפה

 אין ל"ר כן 71.17% לאשר נגד

אישור תנאי העסקתה של . 0
הגב' רונית דרורי )רעייתו של 

בתפקיד , (מר אילן דרורי
מתאמת נסיעות לחו"ל, 

בתנאים זהים לתנאי 
העסקתה שהתקיימו עד יום 

, באופן 0444בנובמבר  41
תום החל מ ,רטרואקטיבי

 מועד ההעסקה הקודם
אישור מועד ועד ( 4114410444)

 .האסיפה

 אין ל"ר כן 71.17% לאשר נגד

אישור תנאי העסקתה של . 1
)רעייתו של  הגב' רונית דרורי

, בתפקיד (ורימר אילן דר
מתאמת נסיעות לחו"ל, 

בתנאים זהים לתנאי 
העסקתה שהתקיימו עד יום 

, החל 0444בנובמבר  41
 .ממועד אישור האסיפה

 אין ל"ר כן 444% לאשר בעד



אישור תנאי העסקתו של . 1
 מר מר אייל תמיר )חתנו של

כאיש מכירות  ,(אילן דרורי
בחברה, באופן רטרואקטיבי, 

ועד  41.44.0444החל מיום 
 .מועד האסיפה

 אין ל"ר כן 71.17% לאשר נגד

ישור תנאי העסקתו של א. 6
מר  )חתנו של מר אייל תמיר

כאיש מכירות  ,(אילן דרורי
בחברה, החל ממועד אישור 

 .האסיפה

 אין ל"ר כן 444% לאשר בעד

 
 הבהרות

בעה שנקבעה על ידי ניות ההציהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדבמידה והצבעה אינה עפ"י 
לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי ו לציין זאת , ישועדת ההשקעות

 שנעשתה. 


