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

 

 01/01אג"ח ד' חש ח ד'אג" 

 אחוז הצבעה כמות אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 4.664% 647,278 4.664% 647,277 קופת גמל מסלול כללי

 1.269% 176,166 1.269% 176,166 קופת גמל מסלול אג"ח

 5.133% 712,333 5.133% 712,332 קרן השתלמות מסלול כללי

 1.143% 158,666 1.143% 158,666 קופה מרכזית לפיצויים

 1.045% 145,000 1.045% 144,999 קופת גמל מסלול כללי ב'

 1.286% 178,500 1.286% 178,499 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.361% 50,166 0.361% 50,166 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 הההצבע

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
המקצועי. 

במידה ולא, יש 
)ראה  לנמק

 ן(.הסבר להל

הינה האם ההצבעה 
בהתאם למדיניות 
ההצבעה )סעיף זה 
הינו רלוונטי כאשר 

אין המלצת גורם 
מקצועי(. במידה 

)ראה  ולא, יש לנמק
 הסבר להלן(

האם 
ש/אין י

ניגוד 
 עניינים

ההסדר המעודכן המוצע . אישור 0
של החברה עם מחזיקי אגרות החוב, 

בדרך של אישור מסמך ההסדר 
בנוסחו המעודכן ושל שטר הנאמנות 

החדש והמעודכן לאגרות החוב 
 )סדרה ד'( של החברה.

 אין כן ל"ר 07% לאשר בעד

להורות לנאמן להצביע באסיפת . 1
הנושים החוזרת, אשר זומנה על ידי 

בעד או נגד  1107...4החברה ליום 
מסמך ההסדר המעודכן )על כל 

 נספחיו(.

 אין כן ל"ר 07% לאשר בעד

להורות לנאמן כי מתוך הסכומים . .
שהפקידה או תפקיד החברה בחשבון 
הייעודי, יעבירו הנאמנים לחברה את 

לפינוי הדייר המוגן,  הסכום הדרוש
את סכומי ההוצאות שהוצאו לצורך 

השלמת העסקה, וכן לאשר לנאמנים 
לעשות שימוש בכספים המופקדים 

בחשבון הייעודי לצורך ביצוע תשלום 
הריבית בגין אגרות החוב )סדרה ו'( 

 .1107אשר יחול במרץ 

 אין כן ל"ר %.0 לאשר בעד

להורות לנאמן לבצע שינוי בשטר . 7
נות המקורי באופן המבטל את הנאמ

התחייבויות החברה ביחס לדירוג 
אגרות החוב לתקופה שעד לכניסתו 

לתוקף של שטר הנאמנות החדש 
והמעודכן, לרבות חתימה על תיקון 

 לשטר הנאמנות המקורי.

 אין כן ל"ר 01% לאשר בעד

 
 הבהרות

ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדבמידה והצבעה אינה עפ"י 
לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי ו לציין זאת , ישועדת ההשקעות

 שנעשתה. 


