
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בנק לאומי לישראל בע"מ  :שם החברה

 416466  : מס' נייר

 66.10.0166   :מועד האסיפה

 61:11    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.1325% 1,951,957 קופת גמל מסלול כללי

 0.0000% 143 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.0338% 498,007 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.1423% 2,097,487 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0093% 137,143 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0801% 1,179,659 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.1370% 2,018,240 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0005% 6,690 אג"ח קרן השתלמות מסלול
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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שיעור 
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הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
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 ן(.הסבר להל
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)ראה  ולא, יש לנמק
 הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

מדיניות התגמול בגין שנת  . אישור6
 אין ל"ר כן 46.46% לאשר בעד .0162

מדיניות התגמול בגין  . אישור0
 אין ל"ר כן 46.46% לאשר בעד .0164 -ו 0162, 0166השנים 

החלת מדיניות התגמול . אישור 2
לעניין המענק השנתי ביחס ליו"ר 

 .0162הדירקטוריון לשנת 
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

החלת מדיניות התגמול  . אישור6
לעניין המענקים השנתיים ביחס 

ליו"ר הדירקטוריון לכל אחת 
 .0164 -ו 0162, 0166מהשנים 

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

ה בקשר עם תנאי החלט . אישור2
הפרישה של המנכ"ל הראשי, 

 בהתאם למדיניות התגמול.
 אין ל"ר כן 45.26% לאשר בעד

החלת מדיניות התגמול  . אישור4
לעניין המענקים השנתיים ביחס 

 .0162למנכ"ל הראשי לשנת 
 אין ל"ר כן 45.56% לאשר בעד

החלת מדיניות התגמול . אישור 6
לעניין המענקים השנתיים ביחס 

למנכ"ל הראשי לכל אחת מהשנים 
 .0164 -ו 0162, 0166

 אין ל"ר כן 45.56% לאשר בעד

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד תקנון הבנק.תיקון . אישור 5
 

 הבהרות
ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדבמידה והצבעה אינה עפ"י 

נמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי לו לציין זאת , ישועדת ההשקעות
 שנעשתה. 


