
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 פוד השקעות בע"מ-וילי  :שם החברה

 317173  : מס' נייר

 .332102317   :מועד האסיפה

 77:11    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.2816% 37,473 קופת גמל מסלול כללי

 0.1435% 19,096 גמל מסלול מנייתי קופת

 0.4792% 63,762 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.2025% 26,946 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.4353% 57,925 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

"ה מתן התחייבות לשיפוי להאישור 2 7
יוסף ויליגר, צבי ויליגר וישראל יוסף 

 שניאורסון2
 אין ל"ר כן 83219% לאשר בעד

מתן התחייבות לפטור לה"ה יוסף אישור 2 3
 אין ל"ר כן %.6026 לאשר נגד ויליגר, צבי ויליגר וישראל יוסף שניאורסון2

הכללתם של ה"ה יוסף ויליגר, אישור 2 3
צבי ויליגר וישראל יוסף שניאורסון 

פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ב
ונושאי משרה, וכן בפוליסות ביטוח 

 עתידיות של החברה2

 אין ל"ר כן 711% לאשר בעד

מחדש של הדירקטורים  יםמינויאישור 2 .
ה"ה יוסף ויליגר, ישראל המכהנים בחברה 

יוסף שניאורסון, גרשון חנוך וינדרבוים, 
ואמיל ם סלשניאור זלמן ויגלר, דוד אמ

 2בודילובסקי

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

מחדש של מר צבי ויליגר  ומינויאישור 2 6
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר נגד כדירקטור בדירקטוריון החברה2

הכללתם של ה"ה גרשון חנוך אישור 2 0
וינדרבוים, שניאור זלמן ויגלר, דוד 

אמסלם, אמיל בודילובסקי, אייל מרדלר 
וח אחריות נברג בפוליסת ביטושמואל מס

וכן בפוליסות , דירקטורים ונושאי משרה
 ביטוח עתידיות של החברה2

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

מתן התחייבות לפטור לה"ה אישור 2 1
גרשון חנוך וינדרבוים, שניאור זלמן ויגלר, 

דוד אמסלם, אמיל בודילובסקי ואייל 
 מרדלר2

 יןא ל"ר כן רוב רגיל לאשר נגד

מתן התחייבות לשיפוי לה"ה אישור 2 9
גרשון חנוך וינדרבוים, שניאור זלמן ויגלר, 

דוד אמסלם, אמיל בודילובסקי ואייל 
 מרדלר2

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

 
 הבהרות

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

 שנעשתה2 


