
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

    בע"מ (2891) ארן מחקר ופיתוח  :השם החבר
 2691101  מס' נייר:

 2612162.11  :מועד האסיפה
 26066   שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 2.06118% 94,789 מסלול כללי קופת גמל
 0.03261% 1,500 אג"חמסלול קופת גמל 

 1.78439% 82,060 מנייתימסלול קופת גמל 
 1.59368% 73,290 מסלול כללי קרן השתלמות

 0.40347% 18,555 קופה מרכזית לפיצויים
 0.43098% 19,820 'ב מסלול כללי קופת גמל

 81898.8% 988882 'ב קרן השתלמות מסלול כללי
 

 ופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:אופן ההצבעה א
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת הגורם 

ומדיניות המקצועי 
ההצבעה. במידה ולא , 

)ראה הסבר  לנמקיש 
 .להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

 אין כן 1.2.2% לאשרלא  נגד 2החברה של ההתאגדות תקנון תיקון את לאשר 22

לאשר את התיקון לכתבי התחייבות לשיפוי  12
 הקיימים ואשר הוצאו ו/או יוצאו לנושאי משרה
ודירקטורים המכהנים ו/או אשר יכהנו בחברה, 
 2לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה

 אין כן 1.2.2% לא לאשר נגד

לאשר הרחבת פוליסות ביטוח אחריות  2.
 2ם ונושאי משרהדירקטורי

 אין כן 1.2.2% לא לאשר נגד

הכספים  לסמנכ"ל אופציה אישור הקצאת כתבי 42
 2בחברה

 אין לא 11210% לאשר בעד

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד 2הדירקטור אבי זכאי אישור מינוי מחדש של 12

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד 2הדירקטור רן סתו אישור מינוי מחדש של 02

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד 2הדירקטורית אורית סתו אישור מינוי מחדש של 22

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד 2הדירקטור אמנון זכאי אישור מינוי מחדש של 92

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד 2הדירקטור גיורא ענבר אישור מינוי מחדש של 82

 
 הבהרות

שלא בהתאם למדיניות ההצבעה שנקבעה על ידי ועדת במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי או 
 ההשקעות, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה2 

 

 נימוק סעיף

4. 

 עיקריות0 חלטת אנטרופי, נובעת ממספר סיבותההחלטה להצביע בעד מענק האופציות לסמנכ"ל הכספים, בניגוד לה
 כספים אינו בעל שליטה בחברה2סמנכ"ל ה1 .
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי סמנכ"ל הכספים ראוי לתגמול הנוסף בשל היותו נחוץ לתפקודה 2 1

 העסקי, בעל מגוון תפקידים בחברה, ומשמש זרוע ביצועית למנכ"ל החברה2
להתערבות בעלי המניות בהחלטת  אלף ש"ח( ולכן אין מקום 266-216 -שווי ההטבה אינו מהותי )נאמד בכ2 .

 הדירקטוריון במקרה זה2
 שכר נושאי משרה בכירה בחברה, ובפרט שכרו של סמנכ"ל הכספים, אינו גבוה ביחס לחברות ציבוריות מקבילות22 4
 החברה מתנהלת באופן שקוף וגלוי עם בעלי המניות2 2 1
 החברה יצרה ערך רב לבעלי המניות בשנים האחרונות22 0

 


