
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 מנרב אחזקות בע"מ  :השם החבר
 600551  מס' נייר: 

 61.1.61  :מועד האסיפה
 66:55   שעה:

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

 אחוז הצבעה כמות 

 0.471% 6,,4, קופת גמל

 0.187% 64115 קופת גמל מנייתית

 0.454% 4110, קרן השתלמות

 0.042% 55, קופה מרכזית לפיצויים

 0.165% 64000 קופת גמל ב

 0.222% 145,5 קופת השתלמות ב
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 אין כן 1.00, % לאשר בעד תיקון תקנון החברה. 5.6
תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה  5.1

אשר אינם נמנים על בעלי השליטה בחברה או 
 קרוביהם

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

תיקון כתבי השיפוי של דירקטורים או  5.5
נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או 

 ם.קרוביה

 אין כן 1.00, % לאשר בעד

אשרור העמדת רכב4 חלף גמול דירקטורים4  ,.5
 אבנון4 דירקטורית בחברה. -לרונית קוזניצקי

 אין כן 11.16 % לאשר נגד

אישור המשך העמדת רכב4 חלף גמול  5.0
אבנון4  -דירקטורים4 לרונית קוזניצקי

 שנים נוספות. 5 -דירקטורית בחברה4 ל

 אין כן 11.16 % לאשר נגד

אשרור העמדת רכב4 חלף גמול דירקטורים4  5.1
 לזיוה קוזניצקי4 דירקטורית בחברה.

 אין כן 11.16 % לאשר נגד

אישור המשך העמדת רכב4 חלף גמול  5.1
דירקטורים4  לזיוה קוזניצקי4 דירקטורית 

 שנים נוספות. 5 -בחברה4 ל

 אין כן 11.16 % לאשר נגד

אישור תנאי כהונתו של מר אברהם  5.6
שנים החל  5 -קוזניצקי כיו"ר  הדירקטוריון ל

 .1566בנובמבר  55מיום 

 אין כן ,5.,0 % לאשר נגד

הארכת העסקתו של דרור קוזניצקי4 מנכ"ל  ,.5
שנים נוספות  5מנרב פרויקטים4 לתקופה של 

 .1566בנובמבר  60החל מיום 

 אין כן ,5.,0 % לאשר נגד

הארכת העסקתו של ערן קוזניצקי4 מנהל  5.65
בקרה תקציבית וחטיבת המגורים במנרב 

שנים נוספות החל  5הנדסה ובניין4 לתקופה של 
 .1566בנובמבר  60מיום 

 אין כן ,5.,0 % לאשר נגד

הארכת העסקתה של רותי גנץ4 אחראית  5.66
שנים נוספות  5תכנון פנים בחברה4 לתקופה של 

 .1566במבר בנו 60החל מיום 

 אין כן 1.01, % לאשר בעד

 
 הבהרות

הצבעה שלא עפ"י הקריטריונים: במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים שנקבעו בידי 
ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניין הצבעה במקרה מסוים4 יש לסמן כי ההצבעה אינה בהתאם 

 בהערות4 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה.  לקריטריונים ולנמק בעמודה המתאימה או

 


