
  השתתפות באסיפות כלליות 
  

  בע"מ  גניגר מפעלי פלסטיקה :השם החבר
  1095892  מס' נייר: 

  15.08.2011  מועד האסיפה:
   11:00  שעה:

  
  

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

  אחוז הצבעה כמות 

 0.586116% 87,020 קופת גמל

 0.3233% 48,000 מנייתית -קופת גמל 

 0.542942% 80,610 קרן השתלמות

 0.00943% 1,400 קופה מרכזית לפיצויים

 0.1731% 25,700 קופת גמל ב

 0.220922% 32,800 קופת השתלמות ב

  
  

  אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
  

אופן   סעיף ההצבעה
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

האם 
הצבעה ה

לפי 
  קריטריונים
(ראה הסבר 

  להלן) 

האם 
יש/אין 

ניגוד 
  עניינים

מינוי מר שמואל וולודינגר  – 2.1סעיף 
  כדירקטור.

  אין  כן רוב רגיל  לאשר בעד

מינוי מר רון בן חיים  – 2.2סעיף 
  כדירקטור.

  אין  כן רוב רגיל  לאשר בעד

מינוי הגב' חלי פרדו  – 2.3סעיף 
  כדירקטורית.

  אין  כן רוב רגיל  לאשר בעד

מינוי מר אסף רענן  – 2.4סעיף 
  כדירקטור.

  אין  כן רוב רגיל  לאשר בעד

מינוי מר מרדכי פורמן  – 2.5סעיף 
  כדירקטור.

  אין  כן רוב רגיל  לאשר בעד

מינוי מר איתן פרלמן  – 2.6סעיף 
  כדירקטור.

  אין  כן רוב רגיל  לאשר בעד

מינוי מר רוני שטן  – 2.7סעיף 
  כדירקטור.

  אין  כן רוב רגיל  לאשר בעד

מינוי הגב' ורדה טריאקס  – 2.8סעיף 
  כדירקטורית.

  אין  כן רוב רגיל  לאשר בעד

  אין  כן רוב רגיל  לאשר ל.מ.  מינוי רו"ח. – 3סעיף 
תיקון תקנון ההתאגדות של  – 4סעיף 

  החברה.
  אין  כן 15.62%  לאשרלא  נגד

תיקון כתבי השיפוי שניתנו  – 5סעיף 
ע"י החברה לדירקטורים אשר מכהנים 

  מטעם בעלי השליטה.

  אין  כן 15.62%  לאשרלא  נגד

תיקון כתבי השיפוי שניתנו  – 6סעיף 
בעבר בידי החברה לנושאי משרה 

בחברה לרבות דירקטורים, שאינם 
  דירקטורים מקרב בעל השליטה.

  אין  כן 15.62%  לאשרלא  נגד

הארכת התקשרות החברה  – 7סעיף 
בהסכם ניהול עם חברה בשליטת יו"ר 

  דירקטוריון החברה.

  אין  כן 88.19%  לאשר בעד

הארכת התקשרות החברה  – 8סעיף 
בהסכם לאספקת מוצרים עם 

  אמיקוטיוב.

  אין  כן 100%  לאשר בעד



הארכת התקשרות החברה  – 9סעיף 
בהסכם עם קיבוץ ברקאי בנוגע להסכם 

  וץ ברקאי.שירותים עם קיב

  אין  כן 96.74%  לאשר בעד

הארכת התקשרות החברה  – 10סעיף 
בהסכם בדבר אספקת ארוחות ע"י 

  קיבוץ גניגר לחברה.

  אין  כן 91.45%  לאשר בעד

התקשרות החברה בהסכם  – 11סעיף 
  שירותים עם קיבוץ גניגר ואמיקוטיוב.

  אין  כן 100%  לאשר בעד

  

  
 הבהרות

ם: במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים הצבעה שלא עפ"י הקריטריוני
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. 

  


