
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ-חירון  :השם החבר
 110011 מס' נייר: 

 3101.00311  :מועד האסיפה
 11000   שעה:

 
 

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.770% 3,804 קופת גמל מסלול כללי

 0.021% 103 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.627% 3,096 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.725% 3,578 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.078% 385 קופה מרכזית לפיצויים

 0.198% 976 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.285% 1,409 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.006% 30 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 
 
 ופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:א
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת 
הגורם 

המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה  לנמק
 ן(.הסבר להל

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

המלצת גורם אין 
מקצועי(. במידה ולא, 

)ראה הסבר  יש לנמק
 להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור הארכת כהונת 3 1
 הדירקטור אימיק לוי3

 אין ל"ר כן 100% לאשר בעד

אישור הארכת כהונת 3 1
 הדירקטור אריה אמיר3

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר נגד

אישור הארכת כהונת 3 .
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד רוט3-אמיר הדירקטורית רונית

-חידוש כהונת מר בארי בן3 4
זאב כדירקטור חיצוני בחברה 

וכן אישור שכרו בהתאם 
 לסכום המזערי בתקנות הגמול3

 אין ל"ר כן 100% לאשר בעד

-חידוש כהונת מר עוזי ורדי3 1
זר כדירקטור חיצוני בחברה וכן 

אישור שכרו בהתאם לסכום 
 המזערי בתקנות הגמול3

 אין ל"ר כן 100% לאשר בעד

אישור התקשרות החברה 3 6
בהסכם למתן שירותים 

משפטיים עם עוה"ד יעל אמיר 
ארי לתקופה של שלוש -לב

 שנים3

)ראה נימוק  לא %.1.34 לאשר בעד
 מטה(

 אין "רל

אישור מדיניות תגמול 3 7
 אין ל"ר כן 100% לאשר בעד לנושאי משרה בחברה3

 
 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

 תה3 שנעש
 



 נימוק סעיף

63 

אישור )רטרואקטיבי( להתקשרות החברה בהסכם למתן להצביע בעד  הההחלט

ארי לתקופה של שלוש שנים החל מיום -שירותים משפטיים עם עו"ד יעל אמיר לב

 נובעות משתי סיבות עיקריות0 , בניגוד להמלצת אנטרופי,0111111011

 (3 מאז 1800לראשונה בשנת  ההתקשרות בין הצדדים הינה ארוכת שנים )החלה

 הביקורת ועד לאחרונה, החברה, בתום לב, הותירה את הנושא לאישור ועדת

 והדירקטוריון ולא העלתה את הנושא לאישור האסיפה הכללית3

 ארי בגין שירותיה המשפטיים הינה סבירה, -התמורה המשולמת לעו"ד לב

המליצה לאשר  בהשוואה לחלופות אחרות שנבדקו3 לראייה, חברת אנטרופי

 , וזאת ללא שינוי בתנאי ההסכם3 1011-.101את המשך ההתקשרות לשנים 

 
 


