
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ  חברת פרטנר תקשורת  :השם החבר
 4803101 מס' נייר: 

 3108480102  :מועד האסיפה
 48:88   שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0000006% 1 מסלול כללי קופת גמל

 0.006% 8,814 מסלול כללי שתלמותקרן ה

 0.007% 11,183 'במסלול כללי קופת גמל 

 0.018% 27,431 'במסלול כללי השתלמות  קרן
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת 
הגורם 

מקצועי. ה
במידה ולא, יש 

)ראה  לנמק
 ן(.הסבר להל

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

למדיניות ההצבעה 
)סעיף זה הינו 

רלוונטי כאשר אין 
המלצת גורם 

מקצועי(. במידה 
 ולא, יש לנמק

 )ראה הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור מינויים מחדש של מר שלמה רודב, 1 4
'זנוף, מר פרד דב, מר אדם צ-מר אילן בן

גלוקמן, מר סומיט ג'איסינגהאני, מר יואב 
רובינשטיין, מר אריה סבן, מר יהל שחר, מר 

אלון שליו ומר אריה )אריק( שטיינברג 
כדירקטורים בחברה לתקופה שתסתיים בתום 

האסיפה הכללית השנתית הבאה, אלא אם 
תפקידם יסתיים קודם לכן בהתאם להוראות 

 רה1חוק החברה ותקנון החב

 לאשר נגד

חברה 
דואלית 

אינה 
מחוייבת 

 בדיווח

 אין ל"ר כן

אישור כי )א( לא יחול שינוי בגמול של מר 1 0
אילן בן דב, מר אדם צ'זנוף, מר פרד גלוקמן, 

מר סומיט ג'איסינגהאני, מר יואב רובינשטיין, 
מר אריה סבן, מר יהל שחר, ומר אלון שליו; 
)ב( לא יחול שינוי בהחזר ההוצאות הסבירות 

בקשר עם מילוי תפקידם של כל אחד 
עיל; )ג( הדירקטורים מהדירקטורים שצויינו ל

שצויינו לעיל ומר שלמה רודב ימשיכו ליהנות 
 מפוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה1

 לאשר בעד

חברה 
דואלית 

אינה 
מחוייבת 

 בדיווח

 אין ל"ר כן

אישור כי )א( לא יחול שינוי בגמול של גב' 1 3
אסנת רונן ומר אריה שטיינברג; )ב( לא יחול 

בירות בקשר עם שינוי בהחזר ההוצאות הס
מילוי תפקידם של גב' אסנת רונן ומר אריה 

ומר אריה שטיינברג; )ג( גב' אסנת רונן 
מפוליסת ביטוח  שטיינברג ימשיכו ליהנות

)ד( כתבי השיפוי -נושאי המשרה של החברה; ו
שהוענקו לגב' אסנת רונן ולמר אריה שטיינברג 

 ימשיכו לחול באופן מלא1

 לאשר נגד

חברה 
דואלית 

ה אינ
מחוייבת 

 בדיווח

 אין ל"ר כן

 
 הבהרות

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

 שנעשתה1 
 
 


