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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.1225% 72,200 קופת גמל מסלול מניות

 0.0069% 4,070 מרכזית לפיצויים קופה

 0.0725% 42,721 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.1138% 67,055 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0034% 2,014 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.0168% 9,874 קרן השתלמות מסלול מניות

 0.0000% 27 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 

 0.0001% 39 ומעלה 60לבני קופת גמל מסלול 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
אופן  

 ההצבעה
תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
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במידה ולא, יש 
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יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

המכהן מינוי מחדש של הדירקטור .1
בחברה, ד"ר ג'ון פרבר, לתקופת כהונה 

 נוספת.
 אין כן 90.62% לאשר בעד

מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת .2
בחברה, גב' מיה פרבר, לתקופת כהונה 

 נוספת.
 אין כן 88.36% לאשר בעד

מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת .3
בחברה, גב' סנדרה פרבר, לתקופת כהונה 

 נוספת.
 אין כן 90.64% לאשר בעד

מינוי מחדש של הדירקטור המכהן .4
בחברה, מר הנס האבדהאלדן, לתקופת 

 כהונה נוספת.
 אין כן 90.64% לאשר בעד

מינוי מחדש של הדירקטור המכהן .5
בחברה, מר גיל ליידנר )דירקטור בלתי 

 תלוי(, לתקופת כהונה נוספת.
 אין כן 99.78% לאשר בעד

 אין כן 99.64% לאשר בעד החברה.תיקון תקנון .6
תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם .7

 אין כן 99.91% לאשר בעד בעל השליטה או קרובו.

בכפוף לאישור התיקון למדיניות .8
התגמול הנוגע לרכישת פוליסת ביטוח 

דירקטורים ונושאי משרה, אישור רכישת 
פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים 

 שנים. 3לתקופה של ונושאי משרה 

 אין כן 99.99% לאשר בעד

 אין כן 74.17% לאשר בעד תיקון מדיניות התגמול של החברה..9
הארכת תוקפם ותיקונם של כתבי .10

השיפוי לדירקטורים שהינם בעל השליטה 
 או קרובו.

 אין כן 99.83% לאשר בעד

 11ככל שההחלטה האמורה בסעיף .11
לעיל לא תאושר, הארכת תוקפם בלבד של 

כתבי השיפוי המקוריים לדירקטורים 
 שהינם בעל השליטה או קרובו.

 אין כן 99.83% לאשר בעד

 אין כן 47.47% לא לאשר נגדמתן פטור מראש לכל אחד .12



מהדירקטורים שהינם בעל השליטה או 
 קרובו.

 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 


