
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ בנק אגוד לישראל   :השם החבר
   433227  מס' נייר: 

 02.02322  :מועד האסיפה
 ..:23   שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 02217.3%. 323,222 מסלול כללי קופת גמל

 0721%..0. ...,7 ח"אגמסלול פת גמל קו

 0222002%. ..02,2 מנייתימסלול קופת גמל 

 03077.4%. ..224,3 מסלול כללי קרן השתלמות

 0.02.22%. .24,00 קופה מרכזית לפיצויים

 0.20.47%. ..13,1 'במסלול כללי קופת גמל 

 02.2031%. ...,40 'ב מסלול כללי השתלמותקרן 
 
 

 ופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:אופן ההצבעה א
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם 
ההצבעה לפי 

 קריטריונים
)ראה הסבר 

 להלן( 

האם 
יש/אין 

ניגוד 
 עניינים

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד 0 אישור מינויו מחדש של מר יגאל לנדאו כדירקטור בחברה20
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד בחברה0 מחדש של מר יצחק זיסמן כדירקטור ויו0 אישור מינ3
0 אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות 2

 ובחברות הבנות שלו0 דירקטורים ונושאי משרה בבנק
 אין כן 2.022% לאשר בעד

0 תיקון תקנון הבנק בעניין שיפוי וביטוח, בהתאם לחוק 7
וחוק ההגבלים  3.22התשע"א  פה בשוק ההון,הגברת האכי

 3.230העסקיים, תשע"ב 
 אין כן 2.022% לאשר נגד

 0 אישור תיקון כתב השיפוי הקיים בבנק0
לנושאי משרה אשר מכהנים ו/או יכהנו בבנק ובחברות הבנות 

משרה שבעלי השליטה עשויים להיחשב  של הבנק, למעט נושאי
 בעלי עניין אישי0

 אין כן 2.022% לאשר נגד

לעיל, אישור תיקון כתב  07 בכפוף לתיקון תקנון הבנק סעיף 1
 השיפוי הקיים בבנק

לנושאי משרה אשר מכהנים ו/או יכהנו בבנק ובחברות הבנות 
 של הבנק, לנושאי משרה

 אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי0

 אין כן 2.022% לאשר נגד

בנק )למעט הוראות העוסקות 0 תיקונים נוספים לתקנון ה4
 בביטוח ושיפוי(0

 אין כן רוב רגיל לאשר נגד

0 מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון 0
דירקטוריון החברה לקבוע את  מבקרים של החברה והסמכת

 שכרו0

לא 
 אין כן רוב רגיל לאשר השתתף

 
 הבהרות

סדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים הצבעה שלא עפ"י הקריטריונים: במידה והגוף המו
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 שנעשתה0 
 


