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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.9494% 53,441 מניות 25%אג"ח עד  קופת גמל מסלול

 0.7106% 40,000 קופת גמל מסלול מניות

 0.6395% 36,000 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.7283% 41,000 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.7464% 42,014 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

הארכת כהונתו של ד"ר זיגמונד  .1
בלובבנד, נשיא, מנכ"ל ובעל שליטה 
בחברה, כדירקטור בחברה לתקופת 

 נוספת.כהונה 

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

הארכת כהונתו של מר חן דר, המכהן  .2
כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור 

 בחברה לתקופת כהונה נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

הארכת כהונתו של מר נדב פונדק  .3
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה 

 נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מר יוסף כבשני הארכת כהונתו של  .4
כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת 

 כהונה נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר נגד

אישור מינויה של גב' יפית בוכריס  .5
כדירקטורית חדשה בחברה, ולתקופת 
כהונה של שנה, והענקת כתב שיפוי על 

פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת 
והכללתה בפוליסת הביטוח של החברה 

 ונושאי משרה.לדירקטורים 

 אין כן רוב רגיל לאשר נגד

הארכת כהונתו של דירקטור חיצוני  .6
בחברה, מר זאב צל, לתקופת כהונה 

נוספת, והענקת כתב שיפוי על פי הנוסח 
המקובל בחברה מעת לעת והכללתו 

בפוליסת הביטוח של החברה 
 לדירקטורים ונושאי משרה.

 אין כן 100% לאשר בעד

אישור מינוי דירקטור חיצוני בחברה,  .7
מר מוטי פראנקו, והענקת כתב שיפוי 

על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת 
והכללתו בפוליסת הביטוח של החברה 

 לדירקטורים ונושאי משרה.

 אין כן 100% לאשר בעד

אישור מחדש של תנאי הכהונה של מר  .8
דותן משה, קרוב של בעל השליטה 

 אין כן 100% לאשר בעד



 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 

תפעול בחברה ומשנה בחברה, כסמנכ"ל 
 למנכ"ל, ואישור תנאי העסקתו.

אישור התקשרות החברה ב"עסקת  .9
מסגרת אשראי" לחברה ע"י מר נדב 

פונדק , דירקטור בחברה, לרבות אישור 
כתבי אופציה  50,000תנאי הקצאה של 

( של החברה למר נדב פונדק 3)סדרה 
 בהתאם להסכם העסקה.

 אין כן 69.89% לאשר נגד


