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 יחס ע.נ. של הקופות המשתתפות באסיפה מתוך סך אגרות החוב שבמחזור:

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0992% 95,221 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.0337% 32,297 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.0155% 14,860 קופה מרכזית לפיצויים

 0.1905% 182,797 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.0772% 74,108 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.1704% 163,526 כלליקרן השתלמות מסלול 

 0.0221% 21,194 קרן השתלמות מסלול אג"ח

 0.0294% 28,182 קופת גמל להשקעה כללי

 0.0018% 1,692 מניות 10%ת גמל להשקעה אג"ח עד 

 0.0058% 5,560 מניות 20%קופת גמל להשקעה אג"ח עד 
 
 

 אופן ההצבעה 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

למנות נציגות זמנית למחזיקי אגרות  .1
החוב )סדרה ב'( של החברה, לתקופה 

של שבועיים בלבד ממועד פרסום דו"ח 
תוצאות האסיפה דנן, אשר בסמכותה 
יהיה לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של 
הנאמן בניהול מגעים עם החברה בכל 
הקשור לבקשת החברה לדחיית מועד 
ות הפדיון הסופי של הקרן למחזיקי אגר
החוב. ככל שלא יגיעו להסכמות מול 

החברה, לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של 
הנאמן בבדיקת הסעדים העומדים 

 למחזיקי אגרות החוב.

 אין ל"ר 93.43% לאשר בעד

קביעת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות  .2
 .1חבר  -הזמנית

 אין ל"ר 19.46% לא לאשר בעד

קביעת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות  .3
 חברים. 2 -הזמנית

 אין ל"ר 80.54% לאשר נגד

לאשר את מינויה  -זהות חבר הנציגות .4
( בע"מ 1992של פרפורמנס שוקי הון )

)באמצעות מר אדוארד קלר(, כחבר 
בנציגות הזמנית, בהתאם להצעת שכר 

 הטרחה.

 אין ל"ר 50.77% לאשר נגד

לאשר את מינויו  -זהות חבר הנציגות .5
כחבר בנציגות של רו"ח רוני אלרואי, 

 הזמנית, בהתאם להצעת שכר הטרחה.
 לא לאשר נגד

הנאמן לא 
פרסם את 

אחוז 
 אין ל"ר



 
 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה.

המצביעים 
בסעיף זה, 

 והסעיףהיות 
 לא אושר.

לאשר את מינויה  -זהות חבר הנציגות .6
של מגדל חברה לביטוח בע"מ, כחברה 

 בנציגות הזמנית )מועמד ללא שכר(.
 אין ל"ר 49.02% לאשר בעד


