
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ   מלאנוקס טכנולוגיות   :השם החבר
 1171011 מס' נייר: 

 317111373  :מועד האסיפה
 10077   שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.024142 10,391 קופת גמל מסלול כללי
 0.013062 5,622 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.050694 21,819 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.001933 832 קופה מרכזית לפיצויים

 0.029890 12,865 ב'מסלול כללי קופת גמל 
 0.064787 27,885 ב' מסלול כללי השתלמות  רןק
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

לכהונה  דירקטורים הבאיםמינוי ה3 1
בדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה 

ארווין   הכללית השנתית הבאה של החברה 
ותומאס  דב בהרב, גלנדה דורצ'ק, פדרמן 

 3וויטרפורד

 * לאשר בעד
 
 אין ל"ר כן

 אין ל"ר כן * לאשר נגד 3מינוי מר אייל וולדמן כדירקטור חברה3 1
מינוי מר אמל ג'ונוסון כדירקטור חיצוני 3 1

 * לאשר בעד 3בחברה
 
 אין ל"ר כן

מינוי מר תומר ריורדן כדירקטור חיצוני 3 4
 אין ל"ר כן * לאשר בעד 3בחברה

מינויו מחדש של מר איל וולדמן, נשיא 3 5
הדירקטוריון של  ומנכ"ל החברה, כיו"ר

 3יםהחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנ
 אין ל"ר כן * לא לאשר נגד

 $407,055בסכום של   בונוס כספי אישור3 3
שישולם למר וולדמן בתמורה למתן שירותים 

 17113שניתנו על ידו בשנת 
 אין ל"ר כן * לא לאשר נגד

יחידות מניה  35,777אישור הענקת 3 0
איל וולדמן כתמורה למתן למר  מוגבלות

 3שירותים שניתנו על ידו
 אין ל"ר כן * לאשר לא נגד

אישור, על בסיס מייעץ ולא מחייב, לאישור 3 8
 אין ל"ר כן * לאשר נגד  של החברה3המשרה הבכירים  התגמול לנושאי

אישור שינויים בשכר השנתי המשולם 3 9
עובדים של  דירקטורים של החברה שאינםל

 החברה3
 אין ל"ר כן * לאשר בעד

 אין חובת דיווח -*חברה דואלית
 
 בהרותה

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

 שנעשתה3 
 


