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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.4750% 51,747 קופת גמל מסלול כללי

 0.2092% 22,786 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.7843% 85,441 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.4640% 50,548 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.8620% 93,907 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0124% 1,349 קופה מרכזית לפיצויים ב'

 0.0404% 4,400 קרן השתלמות מסלול מנייתי
 
 

 וההחלטות שהתקבלו באסיפה:אופן ההצבעה 
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור המשך תנאי העסקתו של מר שמואל שילה, יו"ר . 1
 אין כן 62.37% לאשר בעד שנים. 3לתקופה של דירקטוריון החברה 

אישור המשך העסקתו והעלאת שכרו של דודו שילה, בנו של . 2
 מר שמואל שילה, מנהל הרכש של החברה, וכן החזר הוצאות.

 אין כן 90.69% לאשר בעד

אישור המשך תנאי העסקתן הנוכחיים ושכרן של מיכל רז . 3
השיווק של החברה, ושרון )בתו של מר שמואל שילה(, מנהלת 

בוגנים )בתו של מר שמואל שילה(, המטפלת בתחום -שילה
ההדרכות וההכשרות, פיתוח מערכת לימוד ממוחשבת, קידום 

 ופיתוח ההון האנושי בחברה.

 אין כן 98.10% לאשר בעד

אישור המשך תנאי העסקתו והעלאת שכרו של עודד בוגנים, . 4
החברה )חתנו של שמואל  מנהל הפרויקטים והלוגיסטיקה של

 שילה(, וכן שימוש ברכב.
 אין כן 98.10% לאשר בעד

אישור העסקתו ושכרו של רן רז, חתנו של שמואל שילה, . 5
 אין כן 90.66% לאשר בעד כאחראי על המסחר האלקטרוני למתכות של החברה.

מינויים של הדירקטורים המכהנים בחברה )למעט דח"צים(, . 6
שילה, עו"ד ד"ר ארנה ליכטנשטיין, אייל שביט ה"ה שמואל 

 ויובל בן זאב כדירקטורים בדירקטוריון החברה.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 
 

 הבהרות
במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 

  את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


