
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

  ()סדרה  ט' + חשבסר אירופה בע"מ   שם החברה:
  ט' ח"ש 7710710ט' ,  7710711 מס' נייר: 

  7.20.2.07.2, מועד נעילת האסיפה:  20.2.07.71  :מועד האסיפה

  71:00   שעה:
 

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

 אחוז הצבעה כמות ופות גמלק –ילין לפידות 

   'ט  7710711
 2.22142% 7,011,001 מסלול כללי קופת גמל

 0.67171% 411,410 אג"ח מסלולקופת גמל 

 0.39547% .1.,...  קופת גמל מסלול מנייתי

 1.86149% 7,411,400 מסלול כללי קרן השתלמות

 0.67232% 414,044 קופה מרכזית לפיצויים

 0.42834% 10,000. 'ב כללי מסלול קופת גמל

 0.41049% 14,000. 'ב מסלול כללי קופת השתלמות

 0.11922% 00.,700 אג"ח  מסלול קרן השתלמות

   

   ט' ח"ש  7710710

 2.22142% 4..,..1 מסלול כללי קופת גמל

 0.67170% 700,711 אג"ח מסלולקופת גמל 

 0.39546% 770,110  קופת גמל מסלול מנייתי

 1.86149% 4.7,111 מסלול כללי ן השתלמותקר

 0.67221% 47.,700 קופה מרכזית לפיצויים

 0.42834% 771,111 'ב מסלול כללי קופת גמל

 0.41049% 771,111 'ב מסלול כללי קופת השתלמות

 0.11922% 11.,.. אג"ח  מסלול קרן השתלמות

 
 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 

בעד 
 הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת 
הגורם 

המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה  לנמק
 ן(.הסבר להל

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

למדיניות ההצבעה 
)סעיף זה הינו 

רלוונטי כאשר אין 
המלצת גורם 

מקצועי(. במידה 
 ולא, יש לנמק

 ר להלן()ראה הסב

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם 2 7
הנציגות וב"כ, לפעול למניעת כניסתה 

לתוקף של בקשת הפירוק ומינוי מפרק זמני, 
 .272.07..אשר הוגשה לבית המשפט ביום 

, ט׳ -ידי מחזיקי אג״ח ח׳ ו -במשותף על
 מבלי לוותר על כל טענה המוקנית

את, על מנת לאפשר לחברה למחזיקים, וז
להשלים את ניסוח מסמכי ההסדר ופרסום 

מתווה הסדר מפורט כדין, על בסיס עקרונות 
 המתווה המעודכן החדש שפורסם2

 אין כן ל"ר 700% לאשר בעד

 הבהרות
ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יבמידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למד

, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי ועדת ההשקעות
 שנעשתה2 


