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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0450% 1,439,807 קופת גמל מסלול כללי

 0.0082% 263,525 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.0244% 781,249 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.0123% 393,808 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0809% 2,588,150 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0930% 2,972,749 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.1618% 5,173,701 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0112% 359,445 מסלול אג"חקרן השתלמות 

 0.0055% 175,880 קופה מרכזית לפיצויים ב'

 0.0057% 182,311 קרן השתלמות מסלול מנייתי
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
אופן  

 ההצבעה
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שיעור 
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הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 

ולא, יש  במידה
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יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה, . 1
שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה מר עובדיה 
עלי )יו"ר הדירקטוריון(, מר דיויד פדרמן )סגן 

קפלן, -יו"ר הדירקטוריון(, גב' מאיה אלשיך
, מר ניר גלעד, פרופ' אריה מר יעקב גוטנשטיין

עובדיה, מר אבישר פז, מר אלכס פסל ומר 
 שגיא קאבלה, לתקופת כהונה נוספת.

 אין כן רוב רגיל לאשר נגד

אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח . 2
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד החלטת מסגרת. -נושאי משרה ודירקטורים 

בו אישור תיקון תקנון החברה באופן . 3
תתווסף אפשרות להענקת פטור מאחריות 

לנושאי המשרה בחברה אשר אינם נמנים עם 
 בעלי השליטה.

 אין כן 21.90% לא לאשר נגד

אישור תיקון תקנון החברה לעניין מספר . 4
 אין כן רוב רגיל לאשר נגד הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון.

אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה . 5
באופן בו תתווסף אפשרות להענקת פטור 

מאחריות לנושאי המשרה בחברה אשר אינם 
נמנים עם בעלי השליטה, אשר מונו לאחר 

עדכון מדיניות התגמול של החברה ביום 
3.3.2015. 

 אין כן 14.44% לא לאשר נגד

מתן פטור לנושאי המשרה בחברה אשר . 6
אינם נמנים עם בעלי השליטה, אשר מונו 

עדכון מדיניות התגמול של החברה ביום לאחר 
3.3.2015. 

אין רוב  לאשרלא  נגד
 רגיל

 אין כן

אישור תנאי העסקתו של מר אבנר מימון, . 7
 אין כן 53.02% לאשר בעד מנכ"ל החברה הנכנס.

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 
 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


