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 יחס ע.נ. של הקופות המשתתפות באסיפה מתוך סך אגרות החוב שבמחזור:

 

 בעהאחוז הצ כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 3.001% 000,198 מסלול כללי קופת גמל 
 1.601% 339,011 אג"ח  מסלולקופת גמל 
 1.303% 03,900 מנייתימסלול קופת גמל 

 3.336% 062,323 מסלול כלליקרן השתלמות 
 0.638% 300,063 קופה מרכזית לפיצויים 

 1.880% 002,060 ב'מסלול כללי קופת גמל 
 1.099% 310,660 'במסלול כללי השתלמות  קרן

 1.309% 00,819 אג"ח מסלול קרן השתלמות 

 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 הבהרות

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

 שנעשתה. 
 
 
 
 כהגדרתו) "עניין מנוגד"הנאמן ערך בחינה לפני ספירת הקולות האם מי מהמחזיקים הינו בעל *

 אשר לגביו יחולו הוראות סעיף זה להלן. הנאמן הסתמך על הצהרות המחזיקים בלבד (בנספח ב'
 ולא ערך חקירה או בדיקה נוספת.

 
 במניין הובאו לאמנוגד"  עניין "בעל הינו כי 'ב בנספח האמור פי על קבע שהנאמן מי של קולותיהם

 תכונס ולא כונסה לא כי יודגש קוורום(.(חוקי  מניין קביעת לצורך נספרו כן אך בהצבעה הקולות
 ".מנוגד ענין בעלי מחזיקים"כ המוגדרים מחזיקים אותם של נפרדת אסיפה

 
 

לשם הבהירות מפנה הנאמן תשומת לב המחזיקים כי ללא קיומם של מחזיקים נגועים היו תוצאות 
  02,280,106קולות; סה"כ  30,163,080בעה על ההחלטה הכל השתתפו בהצ ההצבעה כדלקמן: סך
 0,008,000כל המשתתפים בהצבעה הצביעו בעד, סה"כ מתוך סך  62.00%קולות, אשר מהווים 

מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה הצביעו נגד, לא היו נמנעים. 26.62%אשר מהווים   



 
 בעל "עניין מנוגד" משמעו:

 "אינטרס גובר במניות ובאגרות חוב של חברת א. לוי השקעותמחזיק שנקבע לגביו כי הינו בעל 
 , כהגדרתו להלן והצביע נגד ההחלטה.ובנין בע"מ"

 "אינטרס גובר במניות ובאגרות חוב של א. לוי השקעות ובנין בע"מ"לעניין זה מחזיק בעל 
 (הלןכהגדרתם ל)הינו: מחזיק אשר ה"שווי הוגן" שנקבע להחזקותיו בניירות הערך הנבדקים 

 -"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב נשוא האסיפה כשהם מוכפלים ב -הינו גדול מה
01%. 


