
  
  

  השתתפות באסיפות כלליות 
  

  מ"בע 8אר .י'גלובל פיננס ג  :השם החבר
  10:00: בשעה 09.05.2010  :מועד האסיפה
  אגרות חוב  :סוג נייר הערך

  : נייר' מס
  'ח א"אג 1103282
  יתרה לפירעון –' ח א"אג 1116003
  'ח ב"אג 1103290
  יתרה לפירעון –' ח ב"אג 1116011
  'ח ג"אג 1103308
  יתרה לפירעון –' ח ג"אג 1116029
  'ח ד"אג 1108620
  יתרה לפירעון –' ח ד"אג 1116037

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

  

  אחוז הצבעה  כמות 

 2.32 11,831,633 'ח א"אג – קופת גמל
 1.56  887,687 יתרה לפירעון' ח א"אג –גמל  קופת
 2.10  3,125,600 'ח ב"אג –גמל  קופת
 1.76  884,541  יתרה לפירעון' ח ב"אג –גמל  קופת
 6.10  10,504,739 'ח ג"אג –גמל  קופת
 5.11  709,977 יתרה לפירעון' ח ג"אג –גמל  קופת
 0.39  3,749,632 'ח ד"אג –גמל  קופת
 0.39  417,793 יתרה לפירעון' ח ד"אג –גמל  קופת

 0.96  4,940,000 'ח א"אג –ח "קופת גמל אג
 0.66  379,612 יתרה לפירעון' ח א"אג –ח "קופת גמל אג
 1.07  1,589,967 'ח ב"אג –ח "קופת גמל אג
 0.90  453,440  יתרה לפירעון' ח ב"אג –ח "קופת גמל אג
 2.60  4,486,794 'ח ג"אג –ח "קופת גמל אג
 2.18  303,601 יתרה לפירעון' ח ג"אג –ח "קופת גמל אג
 0.04  445,333 'ח ד"אג – ח"קופת גמל אג
 0.04  49,515 יתרה לפירעון' ח ד"אג –ח "קופת גמל אג

 0.24  1,260,000 'ח א"אג –קופת גמל מנייתית 
 0.17  98,552 יתרה לפירעון' ח א"אג –קופת גמל מנייתית 
 0.03  51,749 'ח ב"אג –קופת גמל מנייתית 
 0.02  14,758  יתרה לפירעון' ח ב"אג –קופת גמל מנייתית 
 0.22  383,303 'ח ג"אג –קופת גמל מנייתית 
 0.18  25,906 יתרה לפירעון' ח ג"אג –קופת גמל מנייתית 
 0.02  220,909 'ח ד"אג –קופת גמל מנייתית 
 0.02  24,562 יתרה לפירעון' ח ד"אג –קופת גמל מנייתית 

 1.74  8,880,000 'ח א"אג –קרן השתלמות 
 1.13  641,529 יתרה לפירעון' ח א"אג –קרן השתלמות 
 1.69  2,510,162 'ח ב"אג –קרן השתלמות 
 1.43  715,869  יתרה לפירעון' ח ב"אג –קרן השתלמות 
 4.91  8,460,849 'ח ג"אג –קרן השתלמות 
 4.11  571,838 יתרה לפירעון' ח ג"אג –קרן השתלמות 
 0.30  2,919,749 'ח ד"אג –קרן השתלמות 
 0.30  324,640 יתרה לפירעון' ח ד"אג –קרן השתלמות 

 0.78  4,019,360 'ח א"אג –קופה מרכזית לפיצויים 
 0.65  369,797 יתרה לפירעון' ח א"אג –קופה מרכזית לפיצויים 
 0.71  1,061,190 'ח ב"אג –קופה מרכזית לפיצויים 
 0.60  302,639  יתרה לפירעון' ח ב"אג –קופה מרכזית לפיצויים 
 1.88  3,247,590 'ח ג"אג –קופה מרכזית לפיצויים 
 1.58  219,492 יתרה לפירעון' ח ג"אג –קופה מרכזית לפיצויים 
 0.10  969,211 'ח ד"אג –קופה מרכזית לפיצויים 
 0.10  107,764 יתרה לפירעון' ח ד"אג –קופה מרכזית לפיצויים 

 0.16  820,000 'ח א"אג –קופת גמל ב 



 0.04  23,696 יתרה לפירעון' ח א"אג –קופת גמל ב 
 0.26  397,507 'ח ב"אג –קופת גמל ב 
 0.20  101,957  יתרה לפירעון' ח ב"אג –קופת גמל ב 
 0.58  1,009,697 'ח ג"אג –קופת גמל ב 
 0.49  68,241 יתרה לפירעון' ח ג"אג –קופת גמל ב 
 0.01  125,227 'ח ד"אג –קופת גמל ב 
 0.01  13,923 יתרה לפירעון 'ח ד"אג –קופת גמל ב 

 0.15  810,000 'ח א"אג –קופת השתלמות ב 
 0.04  23,956 יתרה לפירעון' ח א"אג –קופת השתלמות ב 
 0.29  436,196 'ח ב"אג –קופת השתלמות ב 
 0.23  115,842  יתרה לפירעון' ח ב"אג –קופת השתלמות ב 
 0.51  892,647 'ח ג"אג –קופת השתלמות ב 

 0.43  60,330 יתרה לפירעון' ח ג"אג –מות ב קופת השתל
 0.01  138,051 'ח ד"אג –קופת השתלמות ב 
 0.01  15,349 יתרה לפירעון' ח ד"אג –קופת השתלמות ב 

 0.13  685,637 'ח א"אג –ח "קופת קרן השתלמות אג
 0.12  70,417 יתרה לפירעון' ח א"אג –ח "קופת קרן השתלמות אג
 0.32  487,886 'ח ב"אג –ח "קופת קרן השתלמות אג
 0.28  142,177  יתרה לפירעון' ח ב"אג –ח "קופת קרן השתלמות אג
 0.57  980,382 'ח ג"אג –ח "קופת קרן השתלמות אג
 0.48  67,493 יתרה לפירעון' ח ג"אג –ח "קופת קרן השתלמות אג
 0.03  324,442 'ח ד"אג –ח "קופת קרן השתלמות אג
 0.03  37,449 יתרה לפירעון' ח ד"אג – ח"קופת קרן השתלמות אג

  
  

  :אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה
  

אופן   סעיף ההצבעה
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

האם 
ההצבעה 

לפי 
  קריטריונים

ראה הסבר (
  ) להלן

הערה 
הסבר /

(*)  

הארכת כהונת נציגות מחזיקי אגרות 
אשר , למשך שנה, החברה החוב של

  .תחודש באופן אוטומטי מידי שנה

   כן 100%  לאשר  בעד

  

  

  
  
  

 הבהרות

במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים שנקבעו בידי : י הקריטריונים"הצבעה שלא עפ
תאם לקריטריונים יש לסמן כי ההצבעה אינה בה, ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניין הצבעה במקרה מסוים

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

  


