
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 סקיילקס קורפוריישן בע"מ  :השם החבר
  1111111, 1111115 ,1115111, 1115111, 1115111,  1115111 מס' נייר:

 ,טד, ו -אאגח 

 11.1.11  :מועד האסיפה
 10:11   שעה:

 
 
 

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

   אגח א-1118151

 82%,.1 404,50252 קופת גמל

 322%., 5480511 קופת גמל אגח 

 1.441% 4088,0123 קרן השתלמות

 483%., ,83,081 קופה מרכזית לפיצויים

 484%., 88,0112 קופת גמל ב

 211%., 58,0542 קופת השתלמות ב

 155%., ,323032 קופה קרן השתלמות אגח
   

   אגח ב -11184,3

 1.241% 404550143 קופת גמל

 822%., 5110818 קופת גמל אגח 

 1.825% 401410825 קרן השתלמות

 341%., 8430835 קופה מרכזית לפיצויים

 228%., 1120558 קופת גמל ב

 141%., 101880,81 קופת השתלמות ב

 451%., 2820843 קופה קרן השתלמות אגח
   

   אגח ג-1118411

 1.852% 202,30831 קופת גמל

 8,1%., ,10182032 קופת גמל אגח 

 23%,.4 80,280843 קרן השתלמות

 384%., ,10,48058 קופה מרכזית לפיצויים

 812%., 108110154 קופת גמל ב

 583%., 408140313 קופת השתלמות ב

 453%., 5430485 קופה קרן השתלמות אגח
   

   אגח ד -1118812

 63904% 775,299 קופת גמל

 63190% 992,476 קופת גמל אגח 

 63460% 1,160,456 קרן השתלמות

 63691% 175,796 קופה מרכזית לפיצויים

 63169% 597,946 קופת גמל ב

 63122% 455,906 קופת השתלמות ב

 63690% 511,946 קופה קרן השתלמות אגח



   
   אגח ו -114,518

 318%., 4,10322 קופת גמל

 144%., 5,0432 קופת גמל אגח 

 314%., 4,20128 קרן השתלמות

 18%,., 220553 קופה מרכזית לפיצויים

 51%,., 810,83 קופת גמל ב

 132%., 510818 קופת השתלמות ב

 55%,., 810235 קופה קרן השתלמות אגח

   
 אג"ח ט -1159405

   
 63451% 111,111 קופת גמל

 63196% 111,111 קופת גמל אגח 

 63495% 511,111 קרן השתלמות

 63162% 115,111 קופה מרכזית לפיצויים

 63156% 111,111 קופת גמל ב

 63104% 111,111 קופת השתלמות ב

 63692% 11,111 קופה קרן השתלמות אגח
 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
ים בעד המצביע
 הסעיף

האם 
ההצבעה 

לפי 
 קריטריונים
)ראה הסבר 

 להלן( 

האם 
יש/אין 

ניגוד 
 עניינים

קביעת מספר חברי הנציגות המשותפת 
 חברים. 1ט:  -ד, ו, ז -לסדרות א

 אין כן 51.11% לאשר בעד

 -מינוי נציגות משותפת למחזיקים מסדרות א'
 .1ט', וסדרה  -ד', ו', ז'

 אין כן 50.10% לאשר נגד

בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת: ירון 
 גולומב.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת: 
 דנאור ארז, אודי קושל/או שרון חינקיס.

 אין כן רוב רגיל לאשר -----

 
 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 

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

 


