
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 גליקומיינדס בע"מ  :שם החברה

 5522211  : מס' נייר

 .212552215   :מועד האסיפה

 10011    :שעה

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.3010% 51,914 קופת גמל מסלול כללי

 0.1788% 30,840 מסלול מנייתי קופת גמל

 0.6202% 106,960 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.2114% 36,456 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.3807% 65,654 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 אישור ההתקשרות המוצעת, על כל רכיביה
 0 כדקלמן

 אישור הסדר נושים2 52

הכנסת פעילות החברה הפרטית לחברה והקצאת  22
 .ניירות ערך בחברה לניצעים

 .הקצאת אופציות לא רשומות למנכ"ל החברה 2.

 .שינוי שם החברה 12

 .מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה 12

תנאי ההעסקה של נושאי משרה בחברה לאחר  22
 .המיזוג

אינטרנשיונל שירותים התקשרות עם קפיטל  72
 פיננסיים בע"מ לשכירת משרדים2

 OPROהתקשרות בהסכם מתן שירותים עם  82

International Limited. 
אשרור של פוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי  02

משרה בחברה, אשר הוצאו על ידי החברה לפני 
 .השלמת ההסדר

וג ת החברה ברכישת פוליסת ביטוח מסהתקשרו 512
Run Off. 

 .ון לכיסוי הוצאות החברההעמדת מימ 552

 .הקצאת מניות לצדדים שלישיים 522

 התקשרות בין החברה לבין 5.2
 Metaara Medical Technologies Inc ו- 

Glyconostics Laboratory Inc. 

 .MS Genetics Ltd-התקשרות בין החברה לבין 512

העברת נכסי החברה בטרם ההסדר לנאמן  512
 .לצורך מכירתם

 .העברת מניות חברה בת לנאמן 522

 .מתן התחייבות לפטור לדירקטורים העתידיים 572

מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים העתידיים  582
 .ולדירקטורים החיצוניים

התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים  502
 .ונושאי משרה בחברה

 אין כן ל"ר 511% לאשר בעד

 
 הבהרות

יות ההצבעה שנקבעה על ידי ניהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדבמידה והצבעה אינה עפ"י 
לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי ו לציין זאת , ישועדת ההשקעות

 שנעשתה2 


