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

 3.181.01% 104,081 קופת גמל

 %.0.8.000 00.,31. תיתקופת גמל מניי

 3.101130% 138,100 קרן השתלמות

 0.00831% 0,000. קופה מרכזית לפיצויים

 3.030801% 000,.1. קופת  גמל ב

 %.3.03100 11,400. קופת השתלמות ב

 0.415140% 300,000 קופת קרן השתלמות אגח

 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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ניגוד 
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אישור המשך כהונתו של רואה החשבון        .1
 המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.

 אין כן רוב רגיל לאשר לא משתתף

ותיקון תקנון החברה  שינוי שם החברה       .2
 בהתאם.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי ד"ר זיגמונד בלובבנד )בעל השליטה(        .3
 כדירקטור לתקופת כהונה נוספת.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מר חן דר )יו"ר הדירקטוריון(        .4
 כדירקטור לתקופת כהונה נוספת.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מר משה פונדק כדירקטור לתקופת        .5
 כהונה נוספת.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מר נדב פונדק כדירקטור לתקופת        .6
 כהונה נוספת.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור כי המינוי של מר גיורא צנציפר        .7
כדירקטור חיצוני )בעל מומחיות חשבונאית 

הינו לתקופה של  033..3.5ופיננסית( שאושר ביום 
 שנים . 1

 אין כן 300% לאשר בעד

אישור כי המינוי של גב' מאיה צמרת        .8
הינו  033..3.5כדירקטורית חיצונית שאושר ביום 

 שנים. 1לתקופה של 

 אין כן 300% לאשר בעד

אישור התקשרות בפוליסת ביטוח ובעסקת        .9
 מסגרת לצורך ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל ונשיא     .11
החברה, ד"ר זיגמונד בלובבנד, המכהן גם 
כדירקטור בחברה והינו בעל שליטה בחברה, 

 ההעסקה החדש של ד"ר בלובבנד. במסגרת הסכם

 אין כן %.18.0 לאשר בעד

אישור הבונוס השנתי למנכ"ל ונשיא החברה,     .11
 ד"ר זיגמונד בלובבנד.

 אין כן %.18.0 לאשר בעד

אישור תנאי העסקתה של מנהלת הכספים     .12
 של החברה, גב' מוניקה שטיינקורט.

 אין כן 51.01% לאשר נגד

 



 הבהרות
לא עפ"י הקריטריונים0 במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים הצבעה ש

שנקבעו בידי ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניין הצבעה במקרה מסוים, יש לסמן כי ההצבעה אינה 
 בהתאם לקריטריונים ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 

 


