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

 כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 אחוז הצבעה
)מתוך סך 

המשתתפים 
 באסיפה(

 0.43% 260,069 מניות 25%ילין לפידות גמל אג"ח עד  

 0.21% 129,581 ילין לפידות גמל מנייתית

 0.66% 397,806 מניות 25%עד  השתלמות אג"ח ילין לפידות

 0.02% 11,780 ילין לפידות קמפ

 1.04% 628,878 ילין לפידות השתלמות כללי
 0.58% 352,498 60עד  50לבני גמל ילין לפידות 

 0.05% 31,716 מנייתיהשתלמות ילין לפידות 
 
 

 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

 ן(.הסבר להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

1. To approve the execution, delivery 

and performance of the Series E 

Share purchase Agreement by 

between the Company and 

Investors. 

 אין ל"ר 100% לאשר בעד

2. To approve the increase of the 

company's authorized share capital. 
 אין ל"ר 100% לאשר בעד

3. To approve the replacement of the 

Company's existing Articles with 

the Amended and Restated Articles 

of Association substantially.  

 אין ל"ר 100% לאשר בעד

4. To approve the execution, delivery 

and performance of the Amended 

and Restated Investors' Rights 

Agreement, including all of its 

schedules, appendices and annexes 

substantially. 

 אין ל"ר 100% לאשר בעד

5. To approve the issuance and 

allotment of up to 9,436,883 Series 

E Preferred Shares at a price per 

share of US$ 1.5895 (the "PPS"), 

against the payment of a total 

investment amount of up to 

US$ 15,000,000 by investors at the 

Closing and/or at any Deferred 

Closing (as such terms are defined 

in the SPA). 

 אין ל"ר 100% לאשר בעד



 
 

 הבהרות
 מחושב מתוך בעלי המניות המשתתפים באסיפה – המצביעים בעד הסעיף

6. To approve the reservation of such 

number of Ordinary Shares as shall 

be required from time to time to 

enable conversion of all issued and 

outstanding Series E Preferred 

Shares into Ordinary Shares.  

 אין ל"ר 100% לאשר בעד

7. To approve the issuance of 

Ordinary Shares upon conversion of 

Series E Preferred Shares, in all 

respects to the effect that, upon 

such issuance, such shares shall be 

fully paid and non-assessable  

Ordinary Shares. 

 אין ל"ר 100% לאשר בעד

8. To approve the increase of the pool 

of options to purchase Ordinary 

Shares reserved for employees, 

officers and consultants of the 

company.  

 אין ל"ר 100% לאשר בעד

9. Discussion and approval of 

payment of bonuses to each of 

Amir Weisberg and Noam Emanuel 

in connection with any private 

financing round. 

 אין ל"ר 96.5% לאשר נגד


