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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 
 0.5808% 166,018 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.0003% 77 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.3532% 100,956 קופת גמל מסלול מניות

 0.0088% 2,507 קופה מרכזית לפיצויים

 0.5430% 155,221 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.6510% 186,092 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 1.2478% 356,688 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0002% 54 קרן השתלמות מסלול אג"ח

 0.0204% 5,821 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.2151% 61,490 קרן השתלמות מסלול מניות

 0.1409% 40,281 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 

 0.1869% 53,419 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 

 0.0177% 5,048 קופת גמל להשקעה כללי

 0.0111% 3,159 קופת גמל להשקעה מניות

 0.0002% 51 מניות 10%ת גמל להשקעה אג"ח עד 

 0.0021% 598 מניות 20%קופת גמל להשקעה אג"ח עד 
 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

אופן  נושאים
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
להמלצת בהתאם 

הגורם המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור מינויו של מר משה הרפז לכהונת  .1
דירקטור בלתי תלוי של החברה ואישור 

 תנאי כהונתו.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

בכפוף לאישור מינויו של מר משה הרפז  .2
לאשר כדירקטור בלתי תלוי בחברה, 

את תנאי כהונתו והעסקתו כדירקטור 
 בלתי תלוי בחברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

בכפוף לאישור מינויו של מר משה הרפז  .3
כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לאשר 

את מתן כתב פטור מאחריות בהתאם 
לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו 

 מעת לעת.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

תוקף הסכם ניהול עם אישור הארכת  .4
 יו"ר הדירקטוריון. -מר צחי נחמיאס

 אין כן 80.87% לאשר בעד

בכפוף לאישור הארכת תוקף הסכם  .5
יו"ר  -ניהול עם מר צחי נחמיאס

הדירקטוריון, לאשר את מתן כתב פטור 
מאחריות למר נחמיאס, בהתאם 

לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו 
 מעת לעת.

 אין כן 80.50% לאשר בעד



 
 

 הבהרות
לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, ו לציין זאת , ישהמקצועיהמלצת הגורם במידה והצבעה אינה עפ"י 

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 

אישור מחדש של הסכם העסקה בין  .6
החברה לבין היועצת המשפטית של 

החברה, גב' אפרת דרורי, רעייתו של 
 בעל השליטה בחברה.

 אין כן 98.10% לאשר בעד

בכפוף לאישור מחדש של הסכם  .7
העסקה בין החברה לבין היועצת 

המשפטית של החברה, גב' אפרת דרורי, 
לאשר רעייתו של בעל השליטה בחברה, 

את מתן כתב פטור מאחריות לגב' 
דרורי, בהתאם לתנאים המקובלים 

 בחברה וכפי שיהיו מעת לעת.

 אין כן 80.50% לאשר בעד

אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה  .8
 3בחברה, לרבות עדכונה, לתקופה של 

 שנים.
 אין כן 81.12% לאשר בעד


