
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ   אבוג'ן  :השם החבר
 5501011 מס' נייר: 

 3105.00312  :מועד האסיפה
 50000   שעה:

 
 

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.034% 13,001 מסלול כללי קופת גמל

 0.014% 5,308 מנייתי לקופת גמל מסלו

 0.037% 14,045 מסלול כללי קרן השתלמות

 0.003% 1,248 קופה מרכזית לפיצויים

 0.011% 4,248 'במסלול כללי קופת גמל 

 0.012% 4,542 'במסלול כללי השתלמות  רןק
 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 

 ההאסיפ

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
המקצועי. 

במידה ולא, יש 
)ראה  לנמק

 ן(.הסבר להל

הינה האם ההצבעה 
בהתאם למדיניות 
ההצבעה )סעיף זה 
הינו רלוונטי כאשר 

אין המלצת גורם 
מקצועי(. במידה ולא, 

)ראה הסבר  יש לנמק
 להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד איחוד הון מניות החברה33 5
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד תיקון תקנון החברה33 1
מעבר ממתכונת דיווח בהתאם לפרק ו' 3 .

לחוק ניירות ערך, למתכונת דיווח לפי פרק 
לחוק ניירות ערך במועד שיקבע  .ה'

 דירקטוריון החברה3

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

הרחבה של תכולת הפוליסה הקיימת של 3 4
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

בחברה, לרבות מנכ"ל החברה, באופן 
 1030.3105.3רטרואקטיבי, החל מיום 

 אין ל"ר כן 99394% לאשר בעד

הרחבת גבולות הכיסוי של הפוליסה 3 1
הקיימת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 

לרבות מנכ"ל החברה, באופן  משרה בחברה,
 053013105.3רטרואקטיבי, החל מיום 

 אין ל"ר כן 500% לאשר בעד

רכישת0 א3 פוליסת ביטוח אחריות 3 6
דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות 

מנכ"ל החברה, שתחול ממועד השלמת 
הנפקת החברה בארה"ב; וכן ב3 פוליסת 

 Side A DIC (Difference Inביטוח 

Conditions)  לדירקטורים ונושאי משרה
בחברה, לרבות מנכ"ל החברה, שתחול 

 ממועד השלמת הנפקת החברה בארה"ב3

 אין ל"ר כן 99394% לאשר בעד

תיקון כתב השיפוי והפטור שהוענקו 3 0
ויוענקו לדירקטורים ולמנכ"ל החברה, כפי 

 שיכהנו בחברה מעת לעת3
 אין ל"ר כן 29361% לאשר בעד

 
 הבהרות

ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדה והצבעה אינה עפ"י במיד
 לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה3 ו לציין זאת , ישועדת ההשקעות

 


