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 יחס ע.נ. של הקופות המשתתפות באסיפה מתוך סך אגרות החוב שבמחזור:

 

 אחוז הצבעה כמות פות גמלקו –ילין לפידות 

 1.0424% 402,750 קופת גמל מסלול כללי 

 0.3470% 134,073 קופת גמל מסלול אג"ח

 1.4048% 542,785 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.2236% 86,384 קופה מרכזית לפיצויים

 0.3953% 152,735 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.7760% 299,819 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.1619% 62,572 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
המקצועי. 

במידה ולא, יש 
)ראה  לנמק

 הסבר להלן(.

האם ההצבעה הינה 
דיניות בהתאם למ

ההצבעה )סעיף זה 
הינו רלוונטי כאשר 

אין המלצת גורם 
מקצועי(. במידה 

)ראה  ולא, יש לנמק
 הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

. התקשרויות לחידוש הסכמי הניהול 7
 אדי דוד ארדיטי,בין החברה לבין ה"ה 

, בעלי אהוד בן ש"ךו נוי-שבתאי סבי בר
השליטה בחברה, ההתקשרויות 
 מובאות לאישור כמקשה אחת.

 אין כן ל"ר 50.31% לאשר בעד

הוספת תפקידים להסכם הניהול עם . 2
מר אהוד בן ש"ך, הנמנה על בעלי 

 השליטה בחברה.
 אין כן ל"ר 7%...1 לאשר בעד

הענקת גמול רטרואקטיבי למר . 0
אהוד בן ש"ך, הנמנה על בעלי השליטה 
בחברה, בעבור שירותים אותם העניק 

 רה.לחב

 אין כן ל"ר 7%...1 לאשר בעד

אישור מנגנון תשלום הוצאות בין . .
החברה לבין מר אדי דוד ארדיטי, מר 

נוי ומר אהוד בן ש"ך, -שבתאי סבי בר
 בעלי השליטה בחברה.

 אין כן ל"ר 7%...1 לאשר בעד

אישור רטרואקטיבי למנגנון תשלום . 1
הוצאות בין החברה לבין מר אדי דוד 

נוי ומר -שבתאי סבי בר ארדיטי, מר
 אהוד בן ש"ך, בעלי השליטה בחברה.

 אין כן ל"ר 7%...1 לאשר בעד

 
 

 הבהרות
ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדבמידה והצבעה אינה עפ"י 

פי לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כו לציין זאת , ישועדת ההשקעות
 שנעשתה. 


