
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 קמהדע בע"מ  :שם החברה

 0114001  : מס' נייר

 8221028104   :מועד האסיפה

 01:11    :שעה

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0942% 33,864 קופת גמל מסלול כללי

 0.0817% 29,375 ל מנייתיקופת גמל מסלו

 0.0857% 30,811 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0308% 11,091 קופה מרכזית לפיצויים

 0.0172% 6,181 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.0150% 5,407 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

שור מדיניות תגמול אי2 0
 לנושאי משרה בחברה2

חברה דואלית אינה  לאשר בעד
 מחויבת בדיווח

 אין ל"ר כן

אישור מינויו מחדש של ד"ר 2 8
ברון כדירקטור האברהם 

 2חיצוני בחברה
 לאשר בעד

חברה דואלית אינה 
 מחויבת בדיווח

 אין ל"ר כן

של לראשונה אישור מינויה 2 3
רן -ד"ר אסתרי גילעוז

 2כדירקטורית חיצונית בחברה
חברה דואלית אינה  לאשר בעד

 מחויבת בדיווח
 אין ל"ר כן

אישור הענקת כתב שיפוי 2 4
 לאשר בעד רן2-לד"ר אסתרי גילעוז

חברה דואלית אינה 
 מחויבת בדיווח

 אין ל"ר כן

אישור הענקת אופציות 2 1
לדירקטורים החיצוניים של 

ד"ר אסתרי  בותלרהחברה, 
 רן2-גילעוז

חברה דואלית אינה  לאשר נגד
 מחויבת בדיווח

 אין ל"ר כן

אישור הענקת אופציות 2 6
בחברה, למעט  דירקטוריםל

יו"ר , הדירקטורים החיצוניים
 הדירקטוריון ומנכ"ל החברה2

חברה דואלית אינה  לאשר בעד
 מחויבת בדיווח

 אין ל"ר כן

אופציות למר  ענקתאישור ה2 7
יאון רקנאטי, יו"ר ל

 הדירקטוריון של החברה2
חברה דואלית אינה  לאשר נגד

 מחויבת בדיווח
 אין ל"ר כן

עדכון בתגמול אישור 2 2
מר דוד צור, מנכ"ל ל המשולם

 2החברה
חברה דואלית אינה  לאשר נגד

 מחויבת בדיווח
 אין ל"ר כן

 
 

 הבהרות
ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יא בהתאם למדהמלצת הגורם המקצועי או שלבמידה והצבעה אינה עפ"י 

לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי ו לציין זאת , ישועדת ההשקעות
 שנעשתה2 


