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

 האחוז הצבע כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.1589% 2,119,523 קופת גמל מסלול כללי

 0.0573% 764,740 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.0092% 122,500 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.1947% 2,597,100 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0394% 525,900 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0529% 705,609 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.0967% 1,289,303 כללי ב'קרן השתלמות מסלול 

 0.0321% 428,400 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

מינוי נציגות משותפת למחזיקי . 0
 אגרות החוב.

 אין כן ל"ר 01.10% לאשר בעד

מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות . .
 החוב.

 לא לאשר בעד
לא התקבל 
 הרוב הנדרש

 אין כן ל"ר

בחירת מספר חברי הנציגות . 1
 שלושה חברים. -המשותפת

 לא לאשר בעד
לא התקבל 
 הרוב הנדרש

 אין כן ל"ר

מינוי פסגות  -זהות חברי הנציגות. 1
בית השקעות באמצעות מר גיל לופוביץ 

 מחזיקי אגרות החוב. לנציגות מטעם
 אין כן ל"ר 01.51% לאשר בעד

מינוי מיטב דש  -זהות חברי הנציגות. 1
קופות גמל ופנסיה לנציגות מטעם 

 מחזיקי אגרות החוב.
 אין כן ל"ר 0.91%. לאשר בעד

מינוי כלל  -זהות חברי הנציגות. 9
חברה לביטוח באמצעות מר מרדכי 

משיטה לנציגות מטעם מחזיקי אגרות 
 וב.הח

 אין כן ל"ר 11.59% לאשר בעד

להורות לנאמן למנות עורך דין . 5
הולנדי אשר ייצג את מחזיקי אגרות 

החוב משתי הסדרות יחדיו )סדרה א' 
וסדרה ב'( ואת הנאמנים לשתי 

 הסדרות יחדיו בכל עניין.

 אין כן ל"ר 59%..0 לאשר נגד

 
 הבהרות

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

 שנעשתה. 


