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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0561% 631,897 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 
 0.0003% 3,650 קופת גמל מסלול אג"ח
 0.0625% 704,368 קופת גמל מסלול מניות
 0.0010% 11,550 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0402% 452,700 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 
 0.1731% 1,949,402 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.3217% 3,624,089 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.0002% 2,629 קרן השתלמות מסלול אג"ח

 0.0009% 9,900 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'
 0.0259% 291,334 קרן השתלמות מסלול מניות

 0.0086% 96,716 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 
 0.0068% 76,765 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 

 
 שהתקבלו באסיפה:אופן ההצבעה וההחלטות 
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 עניינים

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד אישור דיבידנד לבעלי מניות בכורה. .1

מינוי מחדש של מר יהלי שפי כדירקטור  .2
במעמד של דירקטור חיצוני כמשמעו 

, לתקופה של 301בהוראת ניהול בנקאי תקין 
 שלוש שנים.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מר דוד זקן כדירקטור במעמד של  .3
דירקטור חיצוני כמשמעו בהוראת ניהול 

 , לתקופה של שלוש שנים.301בנקאי תקין 
לא התקבל  לאשרלא  בעד

 אין כן הרוב הנדרש

מינוי גב' מירי כץ כדירקטורית במעמד של  .4
דירקטורית חיצונית כמשמעו בהוראת ניהול 

 , לתקופה של שלוש שנים.301בנקאי תקין 
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 אין כן 79% לאשר בעד אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק. .5

אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל  .6
טופילסקי, לתקופה של  -הבנק, גב' לילך אשר

 חמש שנים.
 אין כן 79% לאשר בעד

אישור תנאי הכהונה וההעסקה של יו"ר  .7
  הדירקטוריון, ד"ר יוסי בכר.

 אין כן 79% לאשר בעד

לתקנון ההתאגדות  78אישור הוספת תקנה  .8
סמכות שיפוט  של הבנק אשר תקבע תניית

 בתקנון ההתאגדות של הבנק.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 


