
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 וילאר אינטרנשיונל בע"מ  :שם החברה

 614614  : מס' נייר

 22.16.2616   :מועד האסיפה

 16:66    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.4994% 111,079 קופת גמל מסלול כללי

 0.1994% 44,347 ופת גמל מסלול מנייתיק

 0.8613% 191,572 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0208% 4,626 קופה מרכזית לפיצויים

 0.3167% 70,441 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.6040% 134,336 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0007% 150 קרן השתלמות מסלול מנייתי
 

 התקבלו באסיפה:אופן ההצבעה וההחלטות ש
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האם ההצבעה 
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להמלצת הגורם 
המקצועי. במידה 

 ולא, יש לנמק
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האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

ניהול בין החברה לבין מר אישור הסכם . 1
בעל השליטה ודירקטור , ה טיסרשלמ

 , כמנכ"ל החברה.בחברה
 אין )ראה נימוק( לא 32.25% לאשר בעד

הענקת כתבי שיפוי למר שלמה אישור . 2
ובעל השליטה  , מנכ"לדירקטורטיסר, 
ולרעייתו גב' מיכל טיסר,  ,בחברה

 דירקטורית בחברה.

 אין )ראה נימוק( לא 24.41% לאשר בעד

אישור עדכון תנאי העסקתו של מר מתן . 5
ל השליטה בחברה, כסגן טיסר, בנו של בע

 מנהל נכסים בחברה.
 אין כן 33.5% לאשר נגד

מחדש של הדירקטורים  יםמינוי. אישור 6
המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים 

אברהם  ם(: ה"ה אלי ויינברג,החיצוניי
כהונה  תלתקופ דוד מימוןו בורג, רמי דותן

 נוספת.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מחדש של הדירקטורים  יםמינוי. אישור 3
המכהנים בחברה )למעט הדירקטורים 

וגב'  שלמה טיסרמר  , ם(: ה"ההחיצוניי
 נוספת.כהונה  תמיכל טיסר לתקופ

 אין )ראה נימוק( לא רוב רגיל לאשר בעד

 
 הבהרות

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

 

 נימוק סעיף

1. 

החלטנו להצביע בעד התקשרות בהסכם ניהול עם מר שלמה טיסר כדירקטור ומנכ"ל, בניגוד 
להמלצת אנטרופי, מהסיבה שמר טיסר מוביל את החברה בהצלחה שנים רבות ופועל תוך 

 וביצועי מניותיה.התחשבות בטובת החברה ובעלי מניותיה, והדבר ניכר בתוצאות החברה 
מנם כולל שכר קבוע גבוה יותר, אך מנגנון המענק כולל תמרוץ טוב יותר בנוסף, ההסכם א

 להשאת הרווחים.  

2.+ 3. 
 מיכל טיסר, ובעד מינוייםהגב' ו טיסר שלמהמר החלטנו להצביע בעד הענקת כתבי שיפוי ל

מבוססת על התנגדותם  כדירקטורים, בניגוד להמלצת אנטרופי, מכיוון שהמלצת אנטרופי
 לעיל, בו החלטנו להצביע בניגוד להמלצה.. 1כאמור בסעיף 

 


