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 יחס ע.נ. של הקופות באסיפה מתוך ההון המונפק של החברה:
 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0781% 279,195 קופת גמל מסלול מניות

 0.1583% 565,705 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.2282% 815,486 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0126% 45,110 קרן השתלמות מסלול מניות

 0.0010% 3,465 קופת גמל להשקעה כללי

 0.0029% 10,200 קופת גמל להשקעה מניות

 0.0000% 30 מניות 10%ת גמל להשקעה אג"ח עד 

 0.0000% 100 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 

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

מינוי מחדש של מר נתן חץ לכהונה  .1
 נוספת כדירקטור בחברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים  .2
 לכהונה נוספת כדירקטור בחברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מחדש של מר אורן פרנקל  .3
 לכהונה נוספת כדירקטור בחברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מחדש של גב' דורית בן סימון  .4
לכהונה נוספת כדירקטורית בלתי 

 תלויה בחברה.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מינויה של הגברת לינדה בן  .5
שושן כדירקטורית חיצונית בחברה, 
למשך תקופה של שלוש שנים, ואת 

תנאי הכהונה של הגב' לינדה בן שושן 
למעט בכל הנוגע למתן כתב פטור 

 מאחריות.

 אין כן 99.99% לאשר בעד

אישור מתן כתב פטור מאחריות לגב'  .6
 לינדה בן שושן.

 אין כן 67.15% לאשר בעד

אישור מינויה של הגברת אלונה שפר  .7
)קארו( כדירקטורית חיצונית בחברה, 

 למשך תקופה של שלוש שנים.
 אין כן 100% לאשר בעד

במסגרת גמול הוני לדירקטורים,  .8
אופציות לדירקטורים  אישור הענקת

שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים 
בחברה ו/או נושאי משרה באלוני חץ, 

ולרבות דירקטורים חיצוניים, אשר 
 יכהנו בחברה מעת לעת.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור החלטות הנוגעות למתן פטור  .9
לנושאי משרה בחברה )לרבות בעלי 
שליטה או קרוביהם( המכהנים או 

שיכהנו בחברה מעת לעת( )א( תיקון 
לתקנון ההתאגדות של  136סעיף 

החברה, בנושא פטור לנושאי משרה. 
)ב( אישור מתן כתבי פטור 

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, 

 אין כן 67.15% לאשר בעד



 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 

לרבות דירקטורים ונושאי משרה 
בחברה אשר הינם בעלי שליטה 

 בחברה או קרוביהם.
התחייבותה של אישור מחדש של  .10

החברה למתן שיפוי למר נתן חץ, יו"ר 
הדירקטוריון של החברה ונושא 
משרה בחברה שהנו בעל שליטה 

בחברה )מעצם שליטתו באלוני חץ, 
בעלת השליטה בחברה(, לתקופה של 

שלוש שנים נוספות, בתוקף 
, בנוסח 6.4.2017רטרואקטיבי מיום 

 המקובל בחברה לשיפוי נושאי משרה.

 אין כן 99.99% לאשר בעד

אישור התיקון המוצע להסכם הניהול  .11
של החברה עם אלוני חץ בתוקף 

, 2017ביולי  1רטרואקטיבי החל מיום 
לרבות הארכת תוקפו לתקופה נוספת 

 בת שלוש שנים.

 אין כן 67.14% לאשר בעד


