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

 024240%....1 .5,2.. קופת גמל

 %,1.11120424 41 קופת גמל אגח

 1.171010.74% 75001 ייתיתקופת גמל מנ

 %.101010,..1 54,1,. קרן השתלמות

 1.1.044.400% ,501. קופה מרכזית לפיצויים

 1.171,1,482% 75088 קופת גמל ב

 1.007101480% .0.514 קופת השתלמות ב

 %,1.11120424 41 קופת קרן השתלמות אגח
 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
לפי 

 קריטריונים
)ראה הסבר 

 להלן( 

האם יש/אין 
 ניגוד עניינים

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד כדירקטור בחברה. צדיק בינואישור מינויו מחדש של מר 
 .. אישור מינויו מחדש של מר אהרון פוגל כדירקטור בחברה2

 
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד



 . אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה.3
 

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד . אישור מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה.4
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד . אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה.5
 . אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה.6

 

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 . אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה.7

 

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 סומך חייקין ושות' כמשרד רואי חשבון מבקרים של KPMG. מינויו מחדש של משרד 8

 כת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.החברה והסמ
 

לא 
 משתתף

 אין כן רוב רגיל לאשר

 .תיקון תקנון החברה, בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך9

 המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו/או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין

 לחוק 66תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור תיקון 
 

 אין כן 4%..74 לאשר נגד

 לעיל(, אישור תיקון כתבי שיפוי אשר 9.בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף 61

 הוענקו ו/או יוענקו לדירקטורים בחברה, מעת לעת, למעט בעלי שליטה ו/או

 קרוביהם.
 

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 לעיל(, אישור תיקון כתבי שיפוי אשר 62.בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף 66

 הוענקו ו/או יוענקו לנושאי משרה בחברה ו/או בחברות בנות )לרבות דירקטורים(,

 מעת לעת, אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה ו/או אשר לבעלי השליטה

 ישי בהענקתם.בחברה עשוי להיות עניין א
 

 אין כן %.07.7 לאשר בעד

.אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח חבות דירקטורים ונושאי משרה 62
  בחברה,

 וחברות שנות שלה, לרבות נושאי משרה ובכללם דירקטורים אשר הם ו/או קרוביהם

 .2162באפריל  6שנים, החל מיום  3בעלי השליטה, לתקופות מצטברות של 
 

 אין כן %,00.1 לאשר בעד

 .אישור התקשרות החברה בפוליסת הביטוח נושאי משרה בחברה, וחברות שנות שלה,63

 לרבות נושאי משרה ובכללם דירקטורים אשר הם ו/או קרוביהם בעלי השליטה,

 .2162במרץ  36ועד ליום וכולל  2162במאי  6לתקופה שמיום 
 

 אין כן 1%,.00 לאשר בעד

 
 הבהרות

ין הצבעה במקרה מסוים5 צבעה שלא עפ"י הקריטריונים: במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים שנקבעו בידי ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניה
 יש לסמן כי ההצבעה אינה בהתאם לקריטריונים ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות5 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 

 


