
 השתתפות באסיפות כלליות 
 קפיטל פוינט בע"מ  :שם החברה

 9417901  : מס' נייר

 4184.80490   :מועד האסיפה

 14:.4    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.5783% 428,116 קופת גמל מסלול כללי

 0.0087% 6,474 ל מסלול אג"חקופת גמ

 0.4141% 306,567 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.5419% 401,194 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0650% 48,091 קופה מרכזית לפיצויים

 0.3199% 236,875 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.5918% 438,170 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 

 באסיפה: אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו
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הארכה וחידוש מינויו של 8 אישור 9
אינו ש) הן בחברההדירקטור המכ

 8טמןד"ר יהושע גלידח"צ( 
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

הארכה וחידוש מינויו של 8 אישור 0
אינו ש) הדירקטור המכהן בחברה

 8יהודה כהנא פרופ'דח"צ( 
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר נגד

הארכה וחידוש מינויו של 8 אישור 1
אינו ש) הדירקטור המכהן בחברה

 8מר שי זהר דודדח"צ( 
 לא לאשר בעד

לא קיבל 
 רוב נדרש

 אין ל"ר כן

מינויו של הארכה וחידוש 8 אישור 0
אינו ש) הדירקטור המכהן בחברה

 8אריה ווברדח"צ( מר 
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור ואישרור התקשרות החברה 8 5
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 

 ונושאי משרה8
 אין ל"ר כן 944% לאשר בעד

אישור מינויה של הגב' ענת ארביב 8 1
 אין ל"ר כן 71807% לאשר בעד בחברה8 אמיגה כדירקטורית חיצונית

אישור תשלום מענק חד פעמי למר 8 7
 אין ל"ר כן 91800% לא לאשר נגד שי דוד זהר המכהן כדירקטור בחברה8

אישור תשלום מענק חד פעמי 8 .
לפרופ' יהודה כהנא המכהן כדירקטור 

 בחברה8
 אין ל"ר כן 55810% לאשר נגד

אישור שינויים בהסכמי ההעסקה 8 1
 אין ל"ר כן 11891% לאשר נגד של המנכ"לים המשותפים8

 
 הבהרות

ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יועי או שלא בהתאם למדהמלצת הגורם המקצבמידה והצבעה אינה עפ"י 
לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי ו לציין זאת , ישועדת ההשקעות

 שנעשתה8 


