
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ  קמהדע   :השם החבר
 0114001 מס' נייר: 

 3110.04314  :מועד האסיפה
 04011   שעה:

 
 

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.205497% 59,027 מסלול כללי קופת גמל

 0.126914% 36,455 מנייתי לולמסקופת גמל 

 0.214597% 66,16, מסלול כללי קרן השתלמות

 0.051072% 616,41 קופה מרכזית לפיצויים

 0.035858% 616,11  'במסלול כללי קופת גמל 

 0.043778% 676141 'ב מסלול כללי השתלמות רןק

 
 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

לענין  תיקון תקנון ההתאגדות של החברה 03
 3הגדלת הון

 אין ל"ר כן %.1139 לאשר בעד

לענין  תיקון תקנון ההתאגדות של החברה 13
 סעיפי ביטוח ושיפוי3

 אין ל"ר כן 41314% לא לאשר נגד

לענין  תיקון תקנון ההתאגדות של החברה 3.
 הגדלת מספר הדירקטורים3 

 אין ל"ר כן 11341% לאשר בעד

לענין  תיקון תקנון ההתאגדות של החברה 43
 אישור מיזוג ברוב רגיל3 

 אין ל"ר כן %.1130 לאשר בעד

 אין ל"ר כן 17394% לאשר בעד 3תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה 53

 אין ל"ר כן 47355% לא לאשר נגד 3תיקון כתבי הפטור והשיפוי של החברה 43

יסת של פול יהרחבת הכיסוי הביטוח 93
יות דירקטורים ונושאי משרה אחר

 3בחברה
 אין ל"ר כן 11377% לאשר בעד

מעבר ממתכונת דיווח בהתאם להוראות  73
 0147 -פרק ו׳ לחוק ניירות ערך, התשכ״ח

למתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ה' 
 לחוק ניירות ערך, .

 אין ל"ר כן %.1731 לאשר בעד

 בהסכם אישור התקשרות החברה 13
Registration Rights Agreement 
בחברה ומנכ"ל החברה, למתן זכות 

רישום בקשר עם ניירות ערך של החברה 
על ידם, במישרין ו/או  המוחזקים

 3בעקיפין

 אין ל"ר כן 11315% לאשר בעד

ש"ח  541,111אישור מענק שנתי בסך  013
 3למנכ"ל החברה, מר דוד צור

 71399% לאשר בעד
 לא

 )נימוק למטה(
 אין ל"ר

 אין ל"ר כן 11310% לאשר בעד 3עו"ד ראובן בכר –מינוי דירקטור חדש  003

 דוד צורו של הדירקטור הארכת מינוי 013
 3לתקופת כהונה נוספת

 אין ל"ר כן 113.0% לאשר נגד



ליאון הארכת מינויו של הדירקטור  0.3
 3לתקופת כהונה נוספת רקאנטי

 אין ל"ר כן 011% לאשר בעד

 ו קופ זיהארכת מינויו של הדירקטור  043
  3לתקופת כהונה נוספת

 אין ל"ר כן 011% לאשר בעד

טוביה הארכת מינויו של הדירקטור  053
  3לתקופת כהונה נוספת שוהם

 אין ל"ר כן 100% לאשר בעד

 יונתן האן הארכת מינויו של הדירקטור  043
 3לתקופת כהונה נוספת

 אין ל"ר כן 100% לאשר בעד

 
 הבהרות

ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהגורם המקצועי או שלא בהתאם למדהמלצת במידה והצבעה אינה עפ"י 
לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי ו לציין זאת , ישועדת ההשקעות

 שנעשתה3 
 

 הצבעה(0תב בכ 37.)סעיף . 01סעיף 
יגוד להחלטות למנכ"ל החברה )דוד צור(, בנ 1101מתן מענק עבור ביצועי שנת להצביע בעד  ותההחלט

 נובעות ממספר סיבות עיקריות0 אנטרופי,
 

  0-41% כ1101החברת הניבה תשואות גבוהות לבעלי המניות והציגה ביצועים טובים במהלך שנת 
, ומעבר לרווחיות של כמיליון דולר 01%-של כ 1100עליה בערך המניה, גידול בהכנסות לעומת 

 11003מיליון דולר בשנת  04לעומת הפסד של 

  לאחר שיחה עם החברה הובהר כי החברה הבינה את הבעייתיות בתשלום מענק בדיעבד, ולכן
במהלך השנה תיבנה תכנית תגמול מסודרת, כך שבעתיד מנהלי החברה יתוגמלו עבור יעדים אשר 

 יקבעו מראש3

  אנו סבורים כי מנכ"ל החברה ראוי לתגמול הנוסף בשל היותו אחראי מרכזי לביצועי החברה
 11013 בשנת

 3המענק המוצע אינו גבוה ביחס לחברות ציבוריות מקבילות 

 3החברה מתנהלת באופן שקוף וגלוי עם בעלי מניותיה 
 
 


