
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 (01/01בע"מ )סדרה ד' ח"ש 8גלובל פיננס ג'י.אר.  : שם החברה

 0017011 :  מס' נייר

 11.01.1101מועד נעילת האסיפה:  11.01.1101 :  מועד האסיפה

 01:11   :  שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות ת גמלקופו –ילין לפידות 

 4.1608% 88,511 קופת גמל מסלול כללי

 1.1365% 24,176 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.7882% 16,767 קופת גמל מסלול מנייתי

 5.4416% 115,758 קרן השתלמות מסלול כללי

 1.0546% 22,434 קופה מרכזית לפיצויים

 1.0148% 21,586 קופת גמל מסלול כללי ב'

 1.8072% 38,443 למות מסלול כללי ב'קרן השת

 1.1240% 23,911 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
המקצועי. 

במידה ולא, יש 
)ראה  לנמק
 ן(.להלהסבר 

הינה האם ההצבעה 
בהתאם למדיניות 
ההצבעה )סעיף זה 
הינו רלוונטי כאשר 

אין המלצת גורם 
מקצועי(. במידה 

)ראה  ולא, יש לנמק
 הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

להורות לחברה להצביע בשם כלל . 0
)סדרה ב'( של -אגרות החוב )סדרה א'( ו

י די בי המוחזקות על ידה בעד/נגד א
שבכתבי ההצבעה  0.0.0הצעת החלטה 

 הסדר החברה. -של אי די בי

 אין כן ל"ר 11.17% לא לאשר בעד

להורות לחברה להצביע בשם כלל . 1
אגרות החוב )סדרה ב'( של אי די בי 

המוחזקות על ידה בעד/נגד הצעת 
שבכתבי ההצבעה של אי  0.0.1החלטה 

 אקסטרה. -אלשטייןהסדר  -די בי

 אין כן ל"ר 51.11% לא לאשר נגד

להורות לחברה להצביע בשם כלל . 1
אגרות החוב )סדרה ב'( של אי די בי 

המוחזקות על ידה בעד/נגד הצעת 
שבכתבי ההצבעה של אי די  0.1החלטה 

בהנחה שהסדר החברה קיבל את  -בי
תמיכת מירב קולות הנושים באסיפת 

 החברה.לאשר את הסדר  -הנושים

 אין כן ל"ר 57.11% לא לאשר בעד

להורות לחברה להצביע בשם כלל . 4
אגרות החוב )סדרה ב'( של אי די בי 

המוחזקות על ידה בעד/נגד הצעת 
שבכתבי ההצבעה של אי די  0.1החלטה 

אקסטרה -בהנחה שהסדר אלשטיין -בי
קיבל את תמיכת מירב קולות הנושים 

לאשר את הסדר  -באסיפת הנושים
 אקסטרה.-לשטייןא

 אין כן ל"ר 51.1% לא לאשר נגד

 
 הבהרות

ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדבמידה והצבעה אינה עפ"י 
לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי ו לציין זאת , ישועדת ההשקעות

 שנעשתה. 


