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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0147% 1,533 קופת גמל מסלול כללי 

 0.0217% 2,258 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.0091% 950 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0327% 3,396 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0675% 7,014 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.1037% 10,784 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0024% 254 קופה מרכזית לפיצויים ב'

 0.0202% 2,101 מנייתיקרן השתלמות מסלול 
 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

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

המכהנים מינוי מחדש של הדירקטורים . 1
בחברה )ושאינם דירקטורים חיצוניים(, 

שלהלן: ה"ה שאול זילברשטיין, משה קטן 
 ויאיר דר, לתקופת כהונה נוספת.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור תיקון תקנון ההתאגדות של . 2
החברה, בין היתר, לשם התאמתו 

לשינויים שחלו בחקיקה, וזאת למעט 
לתקנון  133-139תיקון הוראות סעיפים 

שעניינן מתן פטור, שיפוי וביטוח לנושאי 
 המשרה של החברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

לתקנון  133-139אישור תיקון סעיפים . 3
שעניינם מתן פטור, שיפוי וביטוח לנושאי 

 המשרה של החברה.
 אין כן 59% לאשר בעד

אישור תיקון והענקה של כתב שיפוי . 4
המשרה בחברה לדירקטורים ולנושאי 

למעט לדירקטורים ונושאי , המכהנים
בעלי שליטה בחברה ו/או  משרה שהינם

 .קרוביהם

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

כתב שיפוי  אישור תיקון והענקה של. 5
לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה 

שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או 
 שאול מר זה ובכלל, קרוביהם

 החברה דירקטוריון ר"יו ,זילברשטיין
 בה. השליטה ובעל

 אין כן 100% לאשר בעד

כתב פטור  אישור תיקון והענקה של. 6
לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה 

, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה
 למעט לדירקטורים ונושאי משרה שהינם

 בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד



כתב פטור  תיקון והענקה שלאישור . 7
לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה 

 , ובכלל זה שהינם בעלי שליטה בחברה
 דירקטוריון ר"יו ,זילברשטיין שאול למר

 בה. השליטה ובעל החברה

 אין כן 59% לאשר בעד

כתב שיפוי  אישור תיקון והענקה של. 8
 אין כן 100% לאשר בעד .למנכ"ל החברה, מר פיני כהן

כתב פטור  אישור תיקון והענקה של. 9
 אין כן 59% לאשר בעד .למנכ"ל החברה, מר פיני כהן

 למר אישור הענקה של כתב שיפוי. 10
 אין כן 100% לאשר בעד .בתוקף רטרואקטיבי, זילברשטיין שאול

 למרפטור אישור הענקה של כתב . 11
 אין כן 59% לאשר בעד .בתוקף רטרואקטיבי, זילברשטיין שאול

 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 


