
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ  :שם החברה

 629014  : מס' נייר

 18.04.2016   :מועד האסיפה

 16:30    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0008% 7,849 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.0013% 12,858 קופת גמל מסלול מניות

 0.0020% 20,065 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.0075% 76,292 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.0142% 144,880 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0002% 1,998 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.0004% 4,217 קרן השתלמות מסלול מניות

 0.0000% 274 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 

 0.0000% 171 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 
 

 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 פרופ' יצחק פטרבורג כדירקטור . 1
 אין כן 95% לאשר נגד בחברה.

מינוי ד"ר אריה בלדגרין כדירקטור . 2
 בחברה.

 אין כן 94% לאשר נגד

מינוי מר אמיר אלשטיין כדירקטור . 3
 אין כן 93% לאשר נגד בחברה.

 אין כן 81% לאשר בעד תגמול מתוקנת.אישור מדיניות . 4
בהתייחס לתנאי כהונה והעסקה של . 5

נשיא ומנכ"ל החברה, מר ארז ויגודמן: 
 אישור העלאות של שכר הבסיס.

 אין כן 90% לאשר נגד

בהתייחס לתנאי כהונה והעסקה של . 6
נשיא ומנכ"ל החברה, מר ארז ויגודמן: 

תיקון היעדים ותנאי התשלום של המענק 
 2016הכספי השנתי שיחולו החל משנת 

 ואילך.

 אין כן 88% לאשר נגד

בהתייחס לתנאי כהונה והעסקה של . 7
נשיא ומנכ"ל החברה, מר ארז ויגודמן: 

תיקון תנאי התגמול ההוני השנתי שיחולו 
 ואילך. 2016החל משנת 

 אין כן 89% לאשר בעד

תיקון תכנית ארוכת טווח לתגמול הוני . 8
הגדלת מספר המניות  לצורך 2015

 השמורות להקצאה מכוחה.
 אין כן 90% לאשר בעד

 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה.


