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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0553% 416 קופת גמל מסלול כללי

 0.0158% 119 גמל מסלול מנייתיקופת 

 0.0053% 40 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0760% 572 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0361% 272 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.0514% 387 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 

 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

 אין כן 99.16% לאשר בעד מינוי מר מנחם שוורץ כדירקטור חיצוני בבנק.. 1
אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של . 2

 אין כן 93.85% לאשר בעד .2018 -ו 2017, 2016לשנים נושאי משרה בבנק 

אישור תכנית בונוסים לנושאי משרה בבנק . 3
, בהתאם למדיניות 2018 -ו 2017, 2016לשנים 

 התגמול בהתייחס לסגן היו"ר, מר משה קלצ'ין.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור תכנית בונוסים לנושאי משרה בבנק, . 4
, בהתאם למדיניות 2018 -ו 2017, 2016לשנים 

 התגמול,בהתייחס למנכ"ל, מר דוד קאפח.
 אין כן הוסר מסדר היום בעד

אישור עדכון בשכרו של סגן ומ"מ יו"ר . 5
הדירקטוריון, מר משה קלצ'ין, בהתאם למדיניות 

 התגמול.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור החלטת מסגרת אשר מסמיכה מראש . 6
את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות 

דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק, מעת 
לעת, בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה בבנק 

 )למעט המנכ"ל(.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור החלטת מסגרת אשר מסמיכה מראש . 8
את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות 

דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק, מעת 
 לעת, בהתייחס למנכ"ל, מר דוד קאפח.

 אין כן 97.02% לאשר בעד

אישור החלטת מסגרת אשר מסמיכה מראש . 9
את הבנק לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות 
דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק מסוג 

Run-Off בהתייחס לדירקטורים ונושאי משרה ,
 בבנק )למעט מנכ"ל(.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור החלטה אשר מסמיכה מראש את הבנק . 10
לרכוש פוליסת ביטוח בגין אחריות דירקטורים 

, Run-Offונושאי משרה אחרים בבנק מסוג 
 בהתייחס למנכ"ל, מר דוד קאפח.

 אין כן 97.73% לאשר בעד

 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 


