
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 איתוראן איתור ושליטה בע"מ  :שם החברה

 1611101  : מס' נייר

 .812612861   :מועד האסיפה

 66:.1    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.1067% 25,053 קופת גמל מסלול כללי

 0.0102% 2,400 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.0545% 12,800 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.0873% 20,500 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0228% 5,350 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0141% 3,321 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.0154% 3,610 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0005% 110 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 

 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(.הסבר להל

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

מלצת גורם אין ה
מקצועי(. במידה 

)ראה  ולא, יש לנמק
 הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

העסקה של אישור תנאי כהונה ו2 1
 2נשיא החברה, מר איזי שירצקי

 אין ל"ר כן 06% לאשר נגד

העסקה של אישור תנאי כהונה ו2 8
המנכ"ל המשותף של החברה, מר אייל 

 2שירצקי
 אין ל"ר כן 06% לאשר נגד

העסקה של אישור תנאי כהונה ו2 6
המנכ"ל המשותף של החברה, מר ניר 

 2שירצקי
 אין ל"ר כן 06% לאשר נגד

העסקה של אישור תנאי כהונה ו2 .
קום גלובל אלקטרוניק -מנכ"ל אי

חברת בת של החברה, קומרס בע"מ, 
 2מר גיל שירצקי

 אין ל"ר כן 06% לאשר נגד

אישור תנאי הסכם ייעוץ בין 2 5
 אין ל"ר כן 08% לאשר נגד ברה לבין פרופ' יהודה כהנא2הח

אישור תנאי הסכם ייעוץ בין מר 2 0
אבנר קורץ לבין חברת בת ברזילאית 

 של החברה2
 אין ל"ר כן 06% לאשר נגד

ת לעת אישור התקשרות החברה מע2 7
 אין ל"ר כן 99% לאשר בעד 2בפוליסות ביטוח נושאי משרה

 אין ל"ר כן 99% לאשר בעד 2חברהאישור תיקון תקנון ה2 1
אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי 2 9

 אין ל"ר כן 99% לאשר בעד 2לנושאי משרה בחברה

 
 

 הבהרות
ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדבמידה והצבעה אינה עפ"י 

ערות, את השיקולים להצבעה כפי לנמק בעמודה המתאימה או בהו לציין זאת , ישועדת ההשקעות
 שנעשתה2 


