
  
  השתתפות באסיפות כלליות 

  
  מ"בע בנק לאומי לישראל :השם החבר

  604611 : נייר' מס
  2.06.2010  :מועד האסיפה

  10:30 :שעה
  

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

  אחוז הצבעה  כמות 

 % 0.022378    329,744           קופת גמל

 % 0.000204    3,000               אגח קופת גמל

 % 0.017224    253,800           קופת גמל מנייתית

 % 0.019137    282,000           קרן השתלמות

 % 0.003088    45,500             קופה מרכזית לפיצויים

 % 0.004275    63,000             קופת גמל ב

 % 0.003936    58,000             קופת השתלמות ב

 % 0.000548    8,074               קופת קרן השתלמות אגח
  
  

  :אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה
  

אופן   סעיף ההצבעה
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

האם 
ההצבעה 

לפי 
  קריטריונים

ראה הסבר (
  ) להלן

הערה 
בר הס/

(*)  

   כן  רוב רגיל  לאשר בעד ברודט –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לאשר בעד דברת –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לאשר בעד דרורי –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לאשר בעד נרדי –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לאשר בעד שפירא –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר נגד סגל – מינוי דירקטורים

   כן  רוב רגיל  לא לאשר בעד גולדמן –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר בעד וידמן –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר נגד און –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר נגד כגן –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר בעד לבני –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר נגד הלפרין –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר נגד כהן –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר בעד לבנברג –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר בעד מאיר  –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  אשרלא ל נגד מוזסון –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר נגד מיליקובסקי –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר בעד מסנברג –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר בעד נאמן –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר נגד ניב –מינוי דירקטורים 

   כן  ב רגילרו  לא לאשר בעד נס –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר בעד ספיר –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר בעד צנטלר –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר נגד קמחי  –מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לא לאשר נגד תפוחי - מינוי דירקטורים 

   כן  רוב רגיל  לאשר בעדאישור רכישת פוליסת ביטוח 



  הדירקטורים ונושאי משר
ר "אישור תנאי הפרישה של יו

  מר איתן רף, הדירקטוריון
   כן  רוב רגיל  לאשר בעד

ר "אישור תשלום מענק ליו
  הדירקטוריון

   כן  רוב רגיל  לאשר בעד

  
  

 הבהרות
במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים : י הקריטריונים"הצבעה שלא עפ

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

  


