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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.1780% 254,098 קופת גמל מסלול כללי

 0.1105% 157,825 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.4845% 691,837 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0342% 48,872 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0398% 56,798 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.3520% 502,620 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
המקצועי. 

במידה ולא, יש 
)ראה  לנמק

 ן(.הסבר להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

 תקנון ותיקון החברה הון איחוד אישור. 1

 .בהתאם החברה
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 החברה של רשוםה ההון הגדלת אישור. 2

 .בהתאם החברה תקנון ותיקון
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור תיקון תקנון החברה, באופן בו לאחר . 3
התיקון מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה 

יעשה בהחלטה שתתקבל במסגרת האסיפה 
השנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי מניות 

 החברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור הענקת גמול השתתפות וגמול שנתי . 4
לפרופ' יעקב נפרסטק, בגין כהונתו כדירקטור 

 בחברה.
 אין כן 100% לאשר בעד

אישור מינויו מחדש של ד"ר רפי הופשטיין, . 5
כדירקטור בחברה ואישור זכאותו לגמול 

 .השתתפות וגמול שנתי
 אין כן 84.20% לאשר נגד

ניר אישור מינויה של הגב' אלקה . 6
כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של 

שלוש שנים, ואישור זכאותה לגמול השתתפות 
וגמול שנתי וכן, אישור הענקת כתבי אופציה לא 

רשומים למסחר, והכללתה של הגב' ניר 
במסגרת פוליסת הביטוח לנושאי משרה 

 בחברה, והענקת פטור ושיפוי.

 אין כן 84.19% לאשר נגד

 רשומים לא אופציה תביכ הענקת אישור. 7

 תלוי בלתי דירקטור ,בירגר דורון למר למסחר

 .בחברה
 אין כן 98.94% לאשר בעד

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 
 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


