
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 סי אי סיסטמס )ישראל( בע"מ  :שם החברה

 114244  : מס' נייר

 4114414241   :מועד האסיפה

 20:02    :שעה

 
 

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.7953% 88,446 קופת גמל מסלול כללי

 0.0077% 860 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.5014% 55,760 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.0720% 8,010 קופה מרכזית לפיצויים

 0.7506% 83,470 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.3394% 37,750 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.5710% 63,500 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 
 

 בלו באסיפה:אופן ההצבעה וההחלטות שהתק
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת הגורם 

המקצועי. במידה ולא, יש 
 ן(.)ראה הסבר להל לנמק

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור מינויים מחדש של הדירקטורים 1 4
המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים 

ווין דהיינו ה"ה: דר' גרהם אר חיצוניים,
 ודר' יעל אילן1 ג'קסון )יו"ר הדירקטוריון(

 אין כן 422% לאשר בעד

 מחדש של הדירקטור ואישור מינוי1 4
, דירקטור חיצוני ובחברה ואשר אינ ןהמכה

 דר' רוברט בוקוולד1
 אין כן 13104% לאשר נגד

אישור מינויו מחדש של מר שי לוי 1 0
כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 

 נוספת1
 אין כן 422% לאשר בעד

אישור הארכה וחידוש תוקפם של כתבי 1 1
השיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה 

בחברה, ה"ה ד"ר רוברט בוקוולד וד"ר דריו 
 חביב, אשר נחשבים לבעלי השליטה בחברה1

 אין כן 41141% לאשר נגד

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם 1 4
ההעסקה עם ד"ר בוקוולד, דירקטור ומנכ"ל 

 בחברה, הנחשב בעל שליטה בחברה1
 אין כן 42143% לאשר נגד

אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם 1 3
ההעסקה עם ד"ר חביב, מנהל טכנולוגיה 

 בחברה, הנחשב בעל שליטה בחברה1
 אין נימוק( )ראה לא 42143% לאשר נגד

 
 

 הבהרות
במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה1 
 

 נימוק סעיף

31 

תנאי ההעסקה של דריו חביב )מנהל טכנולוגיות(, בניגוד להמלצת  נגדלהצביע  נוהחלט
ת שהחברה מפסידה מזה מספר שנים, השכר הקבוע נותר גבוה מכיוון שלמרו אנטרופי,

יחסית, ואינו משקף את ביצועי החברה1 לדעתנו, במצבים כאלו יש לתת משקל יתר 
 לתגמול משתנה הקשור לביצועי החברה, על פני שכר קבוע1

 


