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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.6717% 630,359 קופת גמל מסלול כללי

 0.2347% 220,287 מסלול מנייתי קופת גמל

 0.0445% 41,728 קופה מרכזית לפיצויים

 0.7769% 729,091 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.3152% 295,825 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.6487% 608,843 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
אופן  

 ההצבעה
תוצאות 
החלטת 

 אסיפהה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור מינויה של גב' חנה לרמן, לכהונה . 1
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד כדירקטורית בחברה.

אישור מינויו של מר דורון בירגר . 2
כהונה כדירקטור חיצוני בחברה, ל

 לתקופה בת שלוש שנים.
 אין כן 100% לאשר בעד

אישור הענקת כתבי פטור לגב' חנה . 3
 לרמן ולמר דורון בירגר.

 אין כן 14.50% לא לאשר נגד

תיקון הוראות תקנון ההתאגדות של . 4
 החברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

כתבי אופציה לסגן  1,067,000הענקת . 5
 אין כן 73.61% לאשר בעד יו"ר דירקטוריון פעיל, מר ג'רלד פלדמן.

כתבי אופציה למנכ"ל  400,000הענקת . 6
 אין כן 96.42% לאשר בעד החברה, מר טים מקארתי.

תמחור מחדש ושינוי תקופת ההבשלה . 7
של האופציות הלא סחירות אשר העניקה 

לנושאי משרה בחברה החברה בעבר 
שאינם דירקטורים תחת תוכניות 

 האופציות הישראלית.

 אין כן 68.47% לאשר בעד

תמחור מחדש ושינוי תקופת ההבשלה . 8
של האופציות הלא סחירות אשר העניקה 
החברה בעבר לדירקטורים בחברה תחת 
תוכנית האופציות האמריקאית, )למעט 
לדירקטורים הנמנים על בעלת השליטה 

 חברה ולדירקטורים חיצוניים(.ב

 אין כן 68.47% לאשר בעד

אישור תיקון לתכנית האופציות . 9
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד האמריקאית של החברה.

 
 

 הבהרות
במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 

 . את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה
 


