
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ  ביו ויו   :השם החבר
 9916901 מס' נייר: 

 3199.90312  :מועד האסיפה
 99099   שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 4.372% 586,968 מסלול כללי קופת גמל

 1.629% 218,636 ימנייתול קופת גמל מסל

 5.969% 801,236 מסלול כללי קרן השתלמות

 0.331% 44,392 קופה מרכזית לפיצויים

 1.811% 243,129 מסלול כללי ב'קופת גמל 

 3.572% 479,500 מסלול כללי ב'השתלמות  קרן
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 הארכת כהונתם של3 9
הדירקטורים המכהנים 

מר  מר ישה סיטון, בחברה0
 3מר ליאור שבו וורן אסאנו

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

 הארכת כהונתם של3 1
הדירקטורים המכהנים 

ד"ר אלן  עמנואל גיל,בחברה0 
 3שוויבל ומר יובל הררי

 לא רוב רגיל לאשר בעד
 אין ל"ר )ראה נימוק(

אישור מדיניות תגמול 3 .
 19311% לאשר בעד לנושאי משרה בחברה3

 לא
 אין ל"ר )ראה נימוק(

 
 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

 שנעשתה3 
 

 נימוק סעיף

13 

מינויים של אלן שוויבל )מנכ"ל ודירקטור(, יובל ההרי )משנה למנכ"ל ודירקטור( ועמנואל גיל להצביע בעד  ותההחלט
 נובעות מהסיבות הבאות0 לדירקטורים, בניגוד להמלצת אנטרופי,

 הררי הינם האחראיים המרכזיים להצלחת החברה בשנים האחרונות, וכן אינם מקבלים תמורה  אלן שוויבל ויובל
 עבור שירותיהם כדירקטורים3

 ויו3 -שיקולים לשיפור הממשל התאגידי אינם מצדיקים את תוספת עלויות של דירקטורים נוספים בחברה קטנה כביו 

 תקרב לשיעור הסף הנדרש ע"י אנטרופי, ואנו סבורים שיעור השתתפותו של עמנואל גיל בישיבות הדירקטוריון מ
 שסיבות היעדרותו הינן ענייניות3 

.3 

 נובעות מהסיבות הבאות0 אישור מדיניות התגמול של החברה, בניגוד להמלצת אנטרופי,להצביע בעד  ותההחלט
פרמטרים מפצים, ניות כוללת להערכתנו, מדיניות התגמול הינה סבירה ומשקפת תגמול הוגן וסביר לנושאי המשרה3 המדי

 בהשוואה לפרמטרים הנבדקים על פי מדיניות אנטרופי, ובהם0 
  גובה השכר ותקרת השכר המוצעת, וכן גובה המענק השנתי המקסימלי סבירים  –שכר קבוע ומשתנה של הבכירים

 ביחס לחברות אחרות בענף3

 3מהכנסות החברה 2% -ענקים השנתי מוגבל בהחברה פועלת בשיקול דעת בעת חלוקת מענקים3 בנוסף, תקציב המ 
 


