
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 קנדה )ט.ר( בע"מ-ישראל  :שם החברה

 010434  : מס' נייר

 430..40.43   :מועד האסיפה

 33:44    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.5126% 1,001,743 קופת גמל מסלול כללי

 0.1646% 321,590 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.8266% 1,615,282 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.4713% 920,940 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.8707% 1,701,499 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
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 הסעיף בעד

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 

אין המלצת גורם 
מקצועי(. במידה 

)ראה  ולא, יש לנמק
 הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

דש בהסכם ניהול אישור התקשרות מח. 3
יוקרה  מגדלי מתוקן עם קנדה ישראל

  .בע"מ
 אין ל"ר כן %.24.0 לאשר נגד

אישור תשלום עבור שירותי ניהול וכן . .
קנדה ישראל עבור השתתפות בהוצאות 

עד דצמבר  431.בין החודשים אפריל 
.431. 

 אין ל"ר כן 09.41% לאשר בעד

הדירקטורים  שלמחדש מינויים  אישור. 1
 :ה"ה ם בחברה )שאינם דחצ"ים(המכהני

רק בו אסף טוכמאיר )יו"ר הדירקטוריון(
 .רוזן )המכהן גם כמנכ"ל החברה(

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר נגד

הדירקטורים  שלמחדש מינויים אישור . 0
 :ה"ה ם בחברה )שאינם דחצ"ים(המכהני

 .לגיל זלצר ומירב סיג
 אין רל" כן רוב רגיל לאשר בעד

 אין ל"ר כן 7%..02 לאשר בעד ברה.של החתגמול האישור מדיניות . 2

אישור תנאי כהונה והעסקה של מר . 9
 אין ל"ר כן %.77.3 לאשר בעד עופר פלדמן, סמנכ"ל פיתוח עסקי.

אישור הצעה פרטית מהותית למר עופר . 0
פלדמן, על פי תוכנית הקצאת אופציות 

בחברה ( לנושאי משרה 31/.3)סדרה 
 .עליהם נמנה מר פלדמן

 אין ל"ר כן 04.43% לאשר בעד

 
 

 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. 


