
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 צנורות המזרח התיכון בע"מ  :שם החברה

 454017  : מס' נייר

 08.02.2017   :מועד האסיפה

 14:00    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.1303% 60,308 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.1114% 51,560 קופת גמל מסלול מניות

 0.0376% 17,400 קופה מרכזית לפיצויים

 0.1606% 74,300 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.0500% 23,150 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.0548% 25,350 קרן השתלמות מסלול כללי
 

 באסיפה:אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו 
 

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 מדיניות תגמול מעודכנת של  .1
 החברה.

 אין כן 0% לא לאשר נגד

בהסכם אישור התקשרות החברה  .2
לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון 

 החברה.
 אין כן 0.23% לא לאשר נגד

אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת  .3
 שירותי מנכ"ל החברה.

 אין כן 0.23% לא לאשר נגד

אישור הארכת ועדכון הסכם לקבלת  .4
שירותי סמנכ"ל פיתוח עסקי של 

 החברה.
 אין כן 66.90% לאשר בעד

לקבלת  אישור הארכת ועדכון הסכם .5
 שירותי סמנכ"ל כספים של החברה.

 אין כן 66.90% לאשר בעד

אלפי  2,400אישור מענק בסך של  .6
 ש"ח למר גיא רגב, מנכ"ל החברה.

 אין כן 0% לא לאשר נגד

אלפי ש"ח  350אישור מענק בסך של  .7
למר משה משגב, סמנכ"ל פיתוח 

 עסקי בחברה.
 אין כן 59.49% לאשר בעד

אלפי ש"ח  100אישור מענק בסך של  .8
למר ניסים לחאם, סמנכ"ל הכספים 

 של החברה.
 אין כן 59.49% לאשר בעד

אלפי ש"ח  100אישור מענק בסך של  .9
לגב' מרטין אשרף, היועצת 

 המשפטית של החברה.
 אין כן 59.49% לאשר בעד

אישור שינוי תקנון החברה בעניין  .10
 מתן פטור לנושאי משרה.

 אין כן 0% לא לאשר נגד

קבוצת -אישור שינוי שם החברה ל .11
גאון בע"מ, ותיקון תקנון ותזכיר 
החברה באופן שישקפו את שמה 

 החדש של החברה.

 אין כן 98.36% לאשר בעד

 
 הבהרות

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

  


