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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 1.4199% 177,564 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 
 0.0200% 2,505 קופת גמל מסלול אג"ח
 0.6120% 76,526 קופת גמל מסלול מניות
 0.1898% 23,732 קופה מרכזית לפיצויים

 1.8827% 235,438 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 
 0.9825% 122,869 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 1.7930% 224,219 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.0306% 3,825 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.3263% 40,802 קרן השתלמות מסלול מניות
 0.0581% 7,264 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 
 0.0351% 4,385 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 

 0.0001% 8 קופת גמל להשקעה כללי
 0.0116% 1,453 קופת גמל להשקעה מניות
 0.0000% 4 מניות 10%ת גמל להשקעה אג"ח עד 

 0.0003% 41 מניות 20%קופת גמל להשקעה אג"ח עד 
 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 
במידה ולא, יש 

הסבר )ראה  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

מינוי מחדש של מר דב אמיתי )יו"ר  .1
דירקטוריון החברה( כדירקטור 

 בחברה לתקופת כהונה נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מחדש של מר אילן לוין  .2
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה 

 נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

עדי שוורץ מינוי מחדש של מר  .3
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה 

 נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מחדש של מר ישראל קרניאל  .4
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה 

 נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מחדש של מר דוד היימן  .5
כדירקטור בחברה לתקופת כהונה 

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד



 נוספת.
מינוי מחדש של מר נעם לויט  .6

כדירקטור בחברה לתקופת כהונה 
 נוספת.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מינויה של גב' רונית שוורץ  .7
כדירקטורית חיצונית בחברה, 

 לתקופת כהונה בת שלוש שנים.
 אין כן 100% לאשר בעד

אישור מינויה של גב' איריס אבנר  .8
כדירקטורית חיצונית בחברה, 

 לתקופת כהונה בת שלוש שנים.
 אין כן 100% לאשר בעד

אישור מינויו של מר ברק סלומון  .9
כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת 

 כהונה בת שלוש שנים.
 אין כן 100% לאשר בעד

אישור מדיניות התגמול החדשה של  .10
החברה לתקופה נוספת בת שלוש 

 שנים.
 אין כן 66.37% לאשר בעד

אישור עדכון תנאי ההתקשרות של  .11
החברה עם יו"ר הדירקטוריון, מר דב 

 אמיתי.
 אין כן 81.03% לאשר בעד

 
 הבהרות

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

 
 


