
  השתתפות באסיפות כלליות
  

  בע"מ סלקום ישראל :השם החבר
  1101534  מס' נייר: 

  27.07.2011  מועד האסיפה:
   16:00  שעה:

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

  

  אחוז הצבעה כמות 

 23,730 קופת גמל
0.023854% 

 8,011 מנייתית -קופת גמל 
0.0080529% 

 23,762 תלמותקרן הש
0.0238861% 

 2,093 קופה מרכזית לפיצויים
0.0021039% 

 8,278 קופת גמל ב
0.0083212% 

 8,919 קופת השתלמות ב
0.0089656% 

 400 קופת קרן השתלמות אגח
0.0004021% 

  
  אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

  
אופן   סעיף ההצבעה

 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 ההאסיפ

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

האם 
ההצבעה 

לפי 
  קריטריונים
(ראה הסבר 

  להלן) 

האם 
יש/אין 

ניגוד 
  עניינים

חברה דואלית   לאשר בעד  מינוי דירקטורים. – 1סעיף 
אינה חייבת 

 בדיווח

  אין  כן

אישור תגמול לדירקטורים  – 2סעיף 
העצמאיים של החברה ולגב' עדית 

  לוסקי.

  אין  כן "  לאשר  בעד

אישור מיזוג בין חברה בת  – 3סעיף 
  של החברה לבין נטוויז'ן בע"מ.

  אין  כן "  לאשר  בעד

אישור תיקון וחידוש הסכם  – 4סעיף 
שירותי ניהול בין החברה וחברת 

  השקעות דיסקונט בע"מ.

  אין  כן "  לאשר  בעד

אישור תיקון תקנון של  –א' 5סעיף 
החברה לעניין ביטוח, פטור ושיפוי 

  לנושאי משרה.

  אין  כן "  לאשר נגד

אישור תיקון תקנון של   –ב'  5סעיף 
החברה לעניין זימון ישיבות 

  דירקטוריון.

  אין  כן "  לאשר נגד

אישור תיקון תקנון של   -ג'  5סעיף 
  החברה לעניין הרכב ועדת ביקורת.

  אין  כן "  לאשר נגד

אישור תיקון לכתבי  –א'  6סעיף 
השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה 

  בחברה, שאינם מקרב בעלי השליטה.

  אין  כן "  לאשר בעד

אישור תיקון לכתבי  -ב'  6סעיף 
השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה 
בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי 

  משרה מקרב בעלי השליטה

  אין  כן "  לאשר בעד

ישור ביטוח דירקטורים א – 7סעיף 
ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה 

  בחברה.

  אין  כן "  לאשר בעד

  
  



 הבהרות

הצבעה שלא עפ"י הקריטריונים: במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים 
שנקבעו בידי ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניין הצבעה במקרה מסוים, יש לסמן כי ההצבעה אינה 

  בהתאם לקריטריונים ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 

  


