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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 1.2336% 429,498 לליקופת גמל מסלול כ

 0.8725% 303,776 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.7673% 267,169 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.8868% 308,763 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.8903% 309,991 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.1884% 65,613 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 

 פה:אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסי
 

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 חידוש הסכם העסקה של ד"ר זיגמונד . 1
בלובבנד, מנכ"ל ונשיא החברה, המכהן 

 .רה, שהינו בעל השליטה בחברהכדירקטור בחב
 אין כן 57.11% לאשר בעד

אישור חידוש הסכם העסקה של גב' מוניקה . 2
שטיינקורט, המכהנת כמנהלת הכספים של 

החברה, שהינה קרובה של ד"ר זיגמונד 
 בלובבנד, בעל השליטה בחברה.

 אין כן 57.11% לאשר בעד

אישור הענקת אופציות למר דותן משה, קרוב . 3
של בעל שליטה בחברה, המכהן כסמנכ"ל תפעול 

 בחברה.
 אין כן 57.11% לאשר בעד

אישור הקצאת אופציות לגב' מוניקה . 4
שטיינקורט, קרובה של בעל שליטה בחברה, 

 המכהנת כמנהלת כספים בחברה.
 אין כן 57.11% לאשר בעד

מדיניות התגמול של  עדכון ואישור מחדש של. 5
 אין כן 57.11% לאשר בעד החברה.

אישור ביצוע איחוד הון המניות הרשום והון . 6
 אין כן 100% לאשר בעד המניות המונפק והנפרע של החברה.

 אין כן 100% לאשר בעד אישור תיקון בתקנון ההתאגדות של החברה.. 7

הארכת כהונתו של הדירקטור, מר חן דר . 8
רקטוריון החברה(, לתקופת כהונה )יו''ר די
 נוספת.

 אין כן 100% לאשר בעד

הארכת כהונתו של הדירקטור, ד''ר זיגמונד . 9
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד בלובבנד, לתקופת כהונה נוספת.

של הדירקטור, מר משה  והארכת כהונת. 10
 אין כן 100% לאשר בעד פונדק, לתקופת כהונה נוספת.

תו של הדירקטור, מר נדב הארכת כהונ. 11
 אין כן 100% לאשר בעד פונדק, לתקופת כהונה נוספת.

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 
 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


