
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 צור שמיר אחזקות בע"מ  :שם החברה

 730010  : מס' נייר

 03.05.2017   :מועד האסיפה

 12:00    :שעה

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 
 0.1922% 122,745 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.3580% 228,552 קופת גמל מסלול מניות

 0.0141% 8,991 קופה מרכזית לפיצויים

 0.2027% 129,398 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.7308% 466,604 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 1.4275% 911,422 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0077% 4,912 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.2467% 157,502 קרן השתלמות מסלול מניות

 0.0578% 36,875 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 

 0.0617% 39,385 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 

 0.0013% 799 קופת גמל להשקעה כללי

 0.0024% 1,556 קופת גמל להשקעה מניות

 0.0000% 7 מניות 10%ת גמל להשקעה אג"ח עד 

 0.0000% 31 מניות 20%קופת גמל להשקעה אג"ח עד 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור חידוש מינויו של הדירקטור  .1
)שאינו חיצוני( מר משה )מוקי( 
 שנידמן, לתקופת כהונה נוספת.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור חידוש מינויו של הדירקטור  .2
)שאינו חיצוני( מר דורון שנידמן, 

 לתקופת כהונה נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור חידוש מינויו של הדירקטור  .3
)שאינו חיצוני( מר יוסי קוצ'יק, 

 לתקופת כהונה נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור חידוש מינויו של הדירקטור  .4
)שאינו חיצוני( ד"ר דני בן שחר, 

 לתקופת כהונה נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי  .5
לנושאי המשרה הנמנים על בעלי 

השליטה בחברה, קרי, מר משה )מוקי( 
שנידמן ומר דורון שנידמן, לתקופה של 

 שנים, בנוסח המקובל בחברה. 3

 אין כן 99.26% לאשר בעד

אשרור התקשרותה של החברה  .6
בהסכם ניהול עם חברה פרטית 

בבעלות ובשליטה מלאה של יו"ר 
הדירקטוריון, מר יוסי קוצ'יק, 

לתקופה בלתי מוגבלת בזמן שתחילתה 
 .2017בינואר  1ביום 

 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. 


