
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ :שם החברה
 8618801 : מס' נייר

 .86.86.168  :מועד האסיפה
 66:.8   :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0955% 1,005,706 קופת גמל מסלול כללי

 0.0003% 2,882 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.0520% 547,535 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.1089% 1,146,953 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0146% 153,485 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0531% 559,186 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.0879% 925,871 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0006% 6,009 מסלול אג"חקרן השתלמות 

 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

אישור תשלום מענק שנתי למר . 8
אהרן פוגל, יו"ר הדירקטוריון, בגין 

באופן יחסי לתקופת  .168שנת 
 כהונתו בשנה זו.

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

מר למענק פרישה אישור תשלום . 1
 אין ל"ר לא 08.16% לאשר בעד .יו"ר הדירקטוריון, אהרן פוגל

 
 הבהרות

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

 שנעשתה. 
 
 

 נימוק סעיף

1. 

החברה, בניגוד  דירקטוריון ר"יו, פוגל אהרון למר פרישה מענק אישור בעדלהצביע  הההחלט
 נובעת מהסיבות הבאות: להמלצת אנטרופי,

  ההמלצה של אנטרופי, שלא לאשר את המענק כאמור, נובעת מכך שהעקרונות למתן המענק
 16אותה נדרשה החברה לאשר במסגרת תיקון  אינם כלולים במדיניות התגמול החדשה

לחוק החברות, ומענק ניתן לפי שיקול דעת הדירקטוריון. הנהלת החברה הבהירה שאינה 
מעוניינת להכליל מענקי פרישה במדיניות התגמול מכיוון שהיא רוצה להימנע מיצירת ודאות 

 גבוהה של נושאי משרה בתשלום המענקים הללו. 
 מענקי פרישה בעתיד, הם יובאו לאישור האסיפה הכללית.במידה ויוחלט לשלם 

  מענק הפרישה מובא על רקע חילופי השליטה בחברה, בהמשך לכהונה ארוכה של מר פוגל
 כיו"ר החברה, בה היה גורם משמעותי בהצלחת החברה.

 


