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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.4446% 75,294 קופת גמל מסלול כללי

 0.0328% 5,555 מסלול אג"חקופת גמל 

 0.1473% 24,947 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.0623% 10,558 קופה מרכזית לפיצויים

 0.6671% 112,983 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.3490% 59,101 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.6167% 104,438 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0147% 2,490 קרן השתלמות מסלול אג"ח

 0.0130% 2,194 קופה מרכזית לפיצויים ב'

 0.0183% 3,097 קרן השתלמות מסלול מנייתי
 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה
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ניגוד 

 עניינים

אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף . 1
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד כדירקטור בחברה.

גור -אישור מינויה מחדש של גב' הדר בן. 2
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד טוב כדירקטורית בחברה. -שם

אישור מינויו מחדש של מר בעז סימונס . 3
 אין כן רוב רגיל לאשר נגד בחברה.כדירקטור 

אישור מינויו מחדש של מר רונן פרץ . 4
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד כדירקטור בחברה.

תיקון תקנון החברה בנוגע לפטור . 5
 אין כן 66.56% לאשר בעד מאחריות לנושאי משרה בחברה.

תיקון מדיניות התגמול של החברה בנוגע . 6
לנושאי משרה לפטור מאחריות מראש 

 בחברה ובנוגע לסכום השיפוי המצטבר.
 אין כן 66.56% לאשר בעד

אישור פטור מאחריות מראש לנושאי . 7
משרה בחברה, שאינם בעלי השליטה בחברה 

 ו/או קרוביהם, ולמעט למנכ"ל החברה.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור פטור מאחריות מראש ליו"ר . 8
חיים צוף, שהינו דירקטוריון החברה, מר 

 בעל השליטה בחברה.
 אין כן 66.51% לאשר בעד

אישור פטור מאחריות מראש למנכ"ל . 9
 אין כן 66.51% לאשר בעד החברה, מר ערן סער.

 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 


