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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 
 0.0586% 682,474 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.0003% 3,650 קופת גמל מסלול אג"ח
 0.0688% 800,560 קופת גמל מסלול מניות
 0.0010% 11,710 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0412% 479,663 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 
 0.1761% 2,049,307 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.3300% 3,841,039 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.0002% 2,629 קרן השתלמות מסלול אג"ח

 0.0009% 10,983 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'
 0.0327% 380,614 קרן השתלמות מסלול מניות

 0.0119% 139,056 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 
 0.0073% 84,863 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 

 0.0013% 15,688 קופת גמל להשקעה כללי
 0.0007% 8,024 קופת גמל להשקעה מניות
 0.0000% 182 מניות 10%ת גמל להשקעה אג"ח עד 

 0.0000% 58 מניות 20%קופת גמל להשקעה אג"ח עד 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

בשיעור  2017אישור דיבידנד לשנת  .1
מניות  40,000, לבעלים של 6%של 

ש"ח ע.נ.  0.00504בכורה צוברות בנות 
 24,000כל אחת. סכום הדיבידנד הינו 

ליש"ט, והוא צפוי להיות משולם 
 .2017בדצמבר  31ביום 

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי גב' איריס אבנר כדירקטורית  .2
במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו 

, 301בהוראת ניהול בנקאי תקין 
 לתקופה של שלוש שנים.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מחדש של מר אריה אורלב  .3
כדירקטור במעמד של דירקטור 

ניהול בנקאי חיצוני כמשמעו בהוראת 
, לתקופה של שלוש שנים, 301תקין 
, וזאת בכפוף 2017בדצמבר  2מיום 

לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, 
 או אי התנגדותה.

 לא לאשר בעד
לא התקבל 
 הרוב הנדרש

 אין כן

מינוי מר יעקב ליפשיץ כדירקטור  .4
במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו 

, 301בהוראת ניהול בנקאי תקין 
 של שלוש שנים. לתקופה

 אין כן רוב רגיל לאשר נגד

מינוי מחדש של מר שאול קוברינסקי  .5
כדירקטור במעמד של דירקטור 

חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול בנקאי 
, לתקופה של שלוש שנים, 301תקין 
, וזאת בכפוף 2017בדצמבר  11מיום 

 אין כן רגילרוב  לאשר בעד



 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 

לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים, 
 או אי התנגדותה.

מינוי מר אהרן אברמוביץ כדירקטור  .6
במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו 

בחוק החברות, לתקופה של שלוש 
שנים. מועד תחילת הכהונה יהיה 

לאחר קבלת הסכמת המפקחת על 
 הבנקים, או אי התנגדותה.

 אין כן 92.98% לאשר בעד

 מינוי מחדש של מר ברוך לדרמן .7
כדירקטור במעמד של דירקטור 
חיצוני כמשמעו בחוק החברות, 
 27לתקופה של שלוש שנים, מיום 

, וזאת בכפוף לקבלת 2017בנובמבר 
הסכמת המפקחת על הבנקים או אי 

 התנגדותה.

 אין כן 91.12% לאשר בעד

מינוי מחדש של מר יהודה לוי  .8
כדירקטור במעמד של דירקטור 
 חיצוני כמשמעו בחוק החברות,
 27לתקופה של שלוש שנים, מיום 

, וזאת בכפוף לקבלת 2017בנובמבר 
הסכמת המפקחת על הבנקים או אי 

 התנגדותה.

 אין כן 69.24% לאשר בעד

מינוי מר דן עפרוני כדירקטור במעמד  .9
של דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק 
החברות, לתקופה של שלוש שנים. 
מועד תחילת הכהונה יהיה לאחר 

המפקחת על הבנקים, קבלת הסכמת 
 או אי התנגדותה.

 אין כן 70.33% לא לאשר נגד

 35-הגדלת ההון הרשום של הבנק  .10
מיליון מניות  350מליון ש"ח ע.נ. )
ש"ח ע.נ. כל  0.1רגילות א' בנות 

 אחת(, ותיקון תזכיר ותקנון הבנק.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 27-ב' ו25, 50תיקון סעיפים מספר  .11
 לתקנון הבנק.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד


