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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.1283% 31,721 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.1397% 34,545 קופת גמל מסלול מניות

 0.1326% 32,781 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.5663% 140,046 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 1.0353% 256,025 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0075% 1,863 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.0469% 11,588 קרן השתלמות מסלול מניות

 0.0080% 1,969 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 

 0.0070% 1,739 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 
 
 

 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

מינוי מר רוני ברניר כדירקטור בחברה . 1
 אין כן רוב רגיל לאשר נגד )שאינו דירקטור חיצוני(.

מינוי מר עמוס בן דרור כדירקטור . 2
 אין כן רוב רגיל לאשר נגד בחברה )שאינו דירקטור חיצוני(.

המשרה אישור מדיניות תגמול לנושאי . 3
 אין כן 50.8% לאשר בעד בחברה.

אישור תיקון תקנון החברה בעניין . 4
הצבעה באמצעות מערכת הצבעה 

אלקטרונית ושינוי הוראות בקשר לאופן 
 פרסום הודעה על אסיפה כללית.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור תיקון תקנון החברה בעניין פטור . 5
 אין כן 80.38% לאשר בעד מאחריות לנושאי משרה.

אישור ואשרור מתן פטור מאחריות . 6
וכתבי שיפוי לדירקטורים שאינם מכהנים 

 מטעם בעלי השליטה )או יכהנו בעתיד(.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור ואשרור מתן פטור מאחריות . 7
וכתבי שיפוי לדירקטורים שמכהנים 

 מטעם בעלי השליטה )או יכהנו בעתיד(.
 אין כן 57.5% לאשר בעד

אישור עדכון גמול חודשי ליו"ר . 8
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד דירקטוריון, ד"ר הוגו צ'אופן.

 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 


