
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ  :שם החברה

 629014  : מס' נייר

 13.07.2017   :מועד האסיפה
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 יחס ע.נ. של הקופות באסיפה מתוך ההון המונפק של החברה:

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0068% 69,401 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.0054% 54,954 קופת גמל מסלול מניות

 0.0001% 954 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0062% 62,438 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.0131% 132,766 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.0246% 249,759 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0003% 3,198 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.0055% 55,450 קרן השתלמות מסלול מניות

 0.0029% 29,721 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 

 0.0009% 9,010 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 

 0.0003% 2,802 קופת גמל להשקעה כללי

 0.0001% 1,261 קופת גמל להשקעה מניות

 0.0000% 24 מניות 10%ת גמל להשקעה אג"ח עד 

 0.0000% 495 מניות 20%קופת גמל להשקעה אג"ח עד 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

מינוי מר ד"ר סול ג'. בארר כדירקטור . 1
 .בחברה

 אין כן 92% לאשר נגד

מישל חלפון -מינוי מר מר ז'אן. 2
 .כדירקטור בחברה

 אין כן 90% לאשר נגד

מינוי מר מר מורי א. גולדברג . 3
 .כדירקטור בחברה

 אין כן 96% לאשר בעד

מינוי מר נחמיה )חמי( י. פרס כדירקטור . 4
 .בחברה

 אין כן 96% לאשר בעד

מינוי מר מר רוברטו א. מיניון . 5
 .כדירקטור בחברה

 אין כן 96% לאשר בעד

מינוי מר ד"ר פרי ד. ניסן כדירקטור . 6
 .בחברה

 אין כן 96% לאשר בעד

אישור הגמול המוענק לד"ר סול ג'. . 7
 .בארר, יו"ר דירקטוריון החברה

 אין כן 92% לאשר בעד

כהונתו והעסקתו של נשיא אישור תנאי . 8
ומנכ"ל זמני של החברה, פרופ' יצחק 

 .פטרבורג
 אין כן 87% לאשר בעד

אישור גמול השתתפות לדירקטורים . 9
בגין חברות בועדות מיוחדת, או ועדות 

 .הוק-אד
 אין כן 91% לאשר בעד

תיקון תכנית ארוכת טווח לתגמול הוני . 10
 אין כן 87% לאשר בעדלצורך הגדלת מספר המניות  2015



 
 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה.

 .השמורות להקצאה מכוחה
 2017אישור תכנית תגמול בכירים . 11

 .)לצורכי מס בארה"ב(
 אין כן 91% לאשר בעד

הפחתת ההון הרשום של החברה ל . 12
 424,247ש"ח, על ידי ביטול  -249,434,338

ש"ח ערך נקוב  0.1מניות רגילות "א" בנות 
רגילות בנות מניות  -5,232,377כל אחת, ו 

ש"ח ערך נקוב כל אחת, וכן תיקון  0.1
תזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה 

 .בהתאם

 אין כן 98% לאשר בעד


