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

  אחוז הצבעה כמות 

 1.0915331% 138,569 קופת גמל

 0.0274835% 3,489 קופת גמל אגח

 0.5410520% 68,689 פת גמל מנייתיתקו

 0.9400470% 119,338 קרן השתלמות

 0.1949523% 24,749 קופה מרכזית לפיצויים

 0.2797502% 35,514 קופת גמל ב

 0.3784907% 48,049 קופת השתלמות ב

  
  אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:

  
אופן   סעיף ההצבעה

 ההצבעה

תוצאות 
ת החלט

 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

האם 
ההצבעה 

לפי 
  קריטריונים
(ראה הסבר 

  להלן) 

האם 
יש/אין 

ניגוד 
  עניינים

  אין  כן 97.26%  לאשר בעד  מינוי דירקטורים. – 2סעיף 

  אין  כן  98%  לאשר  בעד  מינוי יו"ר הדירקטוריון. – 3סעיף 

  ןאי  כן רוב רגיל  לאשר לא משתתף  מינוי רו"ח. – 4סעיף 

ההתקשרות הראשונה המוצעת  – 5סעיף 

  מתן התחייבות לפטור לבעלי השליטה. - 

  אין  כן 13%  לאשרלא  נגד

 - ההתקשרות השניה המוצעת  – 6סעיף 
מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים 

  ונושאי משרה.

  אין  כן 74.43%  לאשר בעד

ההתקשרות השלישית המוצעת  – 7סעיף 

אישור מחדש של התחייבות לשיפוי  –
  דירקטורים שהינם מבעלי השליטה.

  אין  כן 74.43%  לאשר בעד

 –ההתקשרות הרביעית המוצעת – 8סעיף 
  הארכת הסכמי העסקה עם בעלי שליטה.

  אין  כן 65.95%  לאשר בעד

מתן התחייבות לפטור למר  – 9סעיף 
  יצחק ארבל.

  אין  כן 72.83%  לאשר נגד

התחייבות לשיפוי למר  מתן – 10סעיף 
  יצחק ארבל.

  אין  כן 93.05%  לאשר בעד

  אין  כן 72.83%  לאשר נגד  החלפת תקנון החברה. –א' 11סעיף 

החלפת  תקנון לעניין פטור,  - ב' 11סעיף 

  ביטוח ושיפוי

  אין  כן 0.06%  לא לאשר נגד

פוליסת ביטוח דירקטורים  – 12סעיף 

  ונושאי משרה.

  אין  כן 96.24%  לאשר בעד

הרחבת פוליסת ביטוח  – 13סעיף 

 דירקטורים ונושאי משרה.

  אין  כן 96.24%  לאשר בעד

  
 הבהרות



הצבעה שלא עפ"י הקריטריונים: במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים 
 שנקבעו בידי ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניין הצבעה במקרה מסוים, יש לסמן כי ההצבעה אינה

  בהתאם לקריטריונים ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 

  


