
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 פוד השקעות בע"מ וילי  :שם החברה

 371013  : מס' נייר

 15.12.2016   :מועד האסיפה

 10:30    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0694% 9,241 קופת גמל מסלול מניות

 0.0352% 4,687 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.0989% 13,157 קרן השתלמות מסלול כללי
 

 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

אישור מינוי מחדש של מר גרגורי  .1
גורטובוי לתקופת כהונה נוספת 

 כדירקטור בחברה.
 אין כן רוב רגיל לאשר נגד

אישור מינוי מחדש של מר אלכסנדר  .2
אבדייב לתקופת כהונה נוספת 

 כדירקטור בחברה.
לא התקבל  לא לאשר בעד

 הרוב הנדרש
 אין כן

מחדש של מר אילן אדמון אישור מינוי  .3
לתקופת כהונה נוספת כדירקטור 

 בחברה.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מינוי מחדש של גב' שלהבת  .4
חסדיאל לתקופת כהונה נוספת 

 כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מינוי של מר אלי ארד  .5
 כדירקטור בחברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מינוי של גב' רונית זלמן מלאך  .6
כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה 

 כהונה בת שלוש שנים.
 אין כן 100% לאשר בעד

אישור מינויו של מר זיו עירוני  .7
כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה 

 כהונה בת שלוש שנים.
 אין כן 99.58% לאשר בעד

אישור חידוש מינויה של גב' שלומית  .8
כדירקטורית חיצונית בחברה פן 

 לתקופה כהונה בת שלוש שנים.
 אין כן 3.80% לא לאשר נגד

אישור תיקון הוראות תקנון  .9
החלפת  -ההתאגדות של החברה

 סעיפים.
 אין כן 92.65% לאשר בעד

אישור הענקת כתבי פטור מאחריות  .10
בשל הפרת חובת הזהירות 

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה 
 השליטה או קרובו.שאינם בעל 

 אין כן רוב רגיל לאשר נגד

אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי  .11
לדירקטורים ונושאי משרה בחברה 

 שאינם בעל השליטה או קרובו.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 
 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


