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

 
 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0764% 253,048 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.0227% 75,299 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.0285% 94,252 קופה מרכזית לפיצויים

 0.1302% 430,987 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.0619% 204,897 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.1006% 332,958 מסלול כלליקרן השתלמות 

 0.0155% 51,224 קרן השתלמות מסלול אג"ח

 0.0035% 11,525 קרן השתלמות מסלול מניות
 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

 
 הבהרות

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

בנוסף לסמכויות הנוכחיות שהוקנו  .1
לנציגות המשותפת בהחלטה מיום 

, להסמיך 31.5.2016ומיום  25.5.2016
את הנציגות לגבש ולקבוע את עמדתם 

ביחס להצעות שיופנו לנאמן ו/או 
-רהלחברה בקשר להשקעה בחברה, 

ארגון ו/או רכישת נכסים של הקבוצה, 
ולהורות לנאמנים שלא לכנס אסיפת 

מחזיקי אגרות חוב לשם קבלת 
עמדתם/אישורם, אף אם תוקף או 

 ההצעה יפקע.

 אין ל"ר 78.01% לאשר נגד

להסמיך את הנציגות להורות לנאמן כי  .2
 ללא שיפור בתנאי הצעת חברת גינדי

בע"מ, לשביעות רצון  2010ישראל 
הנציגות, שלא להעלות את הצעת גינדי 

בע"מ להצבעה ו/או שלא  2010ישראל 
לספור את קולות המצביעים ככל 

שההצבעה כבר התקיימה, וזאת על אף 
 שההצעה תפקע.

 אין ל"ר 87.09% לאשר בעד

לאשר ולהסמיך את הנציגות ואת  .3
הנאמן, לפעול בשם מחזיקי איגרות 

החוב ולגרום לחברה להפעיל את 
סמכויותיה בקבוצה כך שחברת דניה 

סיבוס בע"מ תמכור את מלוא מניותיה 
בחברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ 

בהתאם לתנאי ההצעה, ללא שיהיה 
 צורך בחזרה להצבעה באסיפה.

 נגד

 2סעיף הואיל וההחלטה ב
לעיל התקבלה ברוב הנדרש, 
לא נספרו הקולות בהצבעה 

 .סעיף זה על

 אין ל"ר


