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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.1248% 871,702 קופת גמל מסלול כללי

 0.3137% 2,191,516 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.2315% 1,617,382 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.4620% 3,227,717 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.9276% 6,480,238 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0155% 108,289 קופה מרכזית לפיצויים ב'

 0.0985% 687,879 קרן השתלמות מסלול מנייתי
 
 

 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

אישור מינויים מחדש של הדירקטורים . 1
המכהנים בדירקטוריון )שאינם דח"צים( 

ואסף הראל לכהונה  החברה ה"ה: רם פרומן
 כדירקטורים בחברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מינויו מחדש של מר רוני קליינפלד . 2
כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה 

 שנים. 3נוספת בת 
 אין כן 100% לאשר בעד

אישור מינויה מחדש של גב' שירלי משקיף . 3
כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה 

 שנים. 3נוספת בת 
 אין כן 100% לאשר בעד

איחוד ההון הרשום וההון המונפק והנפרע . 4
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד של החברה.

תיקון תקנון החברה בכפוף לאישור איחוד . 5
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד ההון הרשום של החברה.

 אין כן 64.27% לאשר נגד למדיניות התגמול של החברה.תיקון . 6
-2015"ל החברה לשנים אישור יעדים למנכ. 7

כנית המענקים הרב שנתית , חלף ת2016
 הקיימת עבור המנכ"ל.

 אין כן 73.78% לאשר נגד

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר רם . 8
 אין כן רוב רגיל לאשר נגד פרומן כיו"ר דירקטוריון החברה.

אישור הענקת מענק חד פעמי לסמנכ"ל . 9
התפעול והשיווק של החברה בגין פועלו 

 .2014ותרומתו לחברה בשנת 
 אין כן 99.23% לאשר בעד

 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 



  


