
  
  

  השתתפות באסיפות כלליות 
  

  מ"בע 8אר .י'גלובל פיננס ג  :השם החבר
  10:00: בשעה 9.05.2010  :מועד האסיפה
  )'ג', ב', א(אגרות חוב  :סוג נייר הערך

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

  

  אחוז הצבעה  כמות 

    'ח א"אג

 2.32084 11,831,633 קופת גמל

 0.96901 4,940,000 ח"קופת גמל אג

 0.24716 1,260,000 קופת גמל מנייתית

 1.74186 8,880,000 קרן השתלמות

 0.78842 4,019,360 קופה מרכזית לפיצויים

 0.16085 820,000 קופת גמל ב

 0.15889 810,000 קופת השתלמות ב

 0.13449 685,637 ח"קופת קרן השתלמות אג

   

   יתרה לפרעון -'אח "אג

 1.56436 887,687 קופת גמל

 0.66899 379,612 ח"קופת גמל אג

 0.17368 98,552 קופת גמל מנייתית

 1.13056 641,529 קרן השתלמות

 0.65169 369,797 קופה מרכזית לפיצויים

 0.04176 23,696 קופת גמל ב

 0.04222 23,956 קופת השתלמות ב

 0.12410 70,417 ח"קופת קרן השתלמות אג

   

   ח ב"אג

 2.1087 3,125,600 קופת גמל

 1.0727 1,589,967 ח"קופת גמל אג

 0.0349 51,749 קופת גמל מנייתית

 1.6935 2,510,162 קרן השתלמות

 0.7159 1,061,190 קופה מרכזית לפיצויים

 0.2682 397,507 קופת גמל ב

 0.2943 436,196 קופת השתלמות ב

 0.3291 487,886 ח"השתלמות אג קופת קרן

   

   יתרה לפרעון –ח ב "אג

 1.768024 884,541 קופת גמל

 0.906338 453,440 ח"קופת גמל אג

 0.029498 14,758 קופת גמל מנייתית

 1.430882 715,869 קרן השתלמות

 0.604916 302,639 קופה מרכזית לפיצויים

 0.203792 101,957 קופת גמל ב

 0.231545 115,842 קופת השתלמות ב

 0.284184 142,177 ח"קופת קרן השתלמות אג

   

   'ח ג"אג

 6.1075 10,504,739 קופת גמל

 2.6086 4,486,794 ח"קופת גמל אג

 0.2229 383,303 קופת גמל מנייתית

 4.9192 8,460,849 קרן השתלמות

 1.8882 3,247,590 קופה מרכזית לפיצויים

 0.5870 1,009,697 מל בקופת ג



 0.5190 892,647 קופת השתלמות ב

 0.5700 980,382 ח"קופת קרן השתלמות אג

   

   יתרה לפרעון –' ח ג"אג

 5.113339 709,977 קופת גמל

 2.186570 303,601 ח"קופת גמל אג

 0.186578 25,906 קופת גמל מנייתית

 4.118445 571,838 קרן השתלמות

 1.580807 219,492 לפיצוייםקופה מרכזית 

 0.491480 68,241 קופת גמל ב

 0.434504 60,330 קופת השתלמות ב

 0.486093 67,493 ח"קופת קרן השתלמות אג

  
  

  :אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה
  

אופן   סעיף ההצבעה
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

האם 
ה ההצבע

לפי 
  קריטריונים

ראה הסבר (
  ) להלן

הערה 
הסבר /

(*)  

אישור מכירה מחוץ לבורסה של אגרות 
  .ן"חוב קבוצת דלק נדל

   כן 100%  לאשר  בעד

  

  

  
 הבהרות

במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים שנקבעו בידי : י הקריטריונים"הצבעה שלא עפ
יש לסמן כי ההצבעה אינה בהתאם לקריטריונים , עניין הצבעה במקרה מסויםועדת ההשקעות של הגוף המוסדי ל

  . את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה, ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות

  


