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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0006% 19 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.0301% 1,002 קופת גמל מסלול מניות

 0.0233% 776 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.0424% 1,410 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.0307% 1,021 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0036% 120 קרן השתלמות מסלול מניות

 0.0009% 30 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 
 

 וההחלטות שהתקבלו באסיפה: אופן ההצבעה
 

אופן  
 ההצבעה
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שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור מינויו לראשונה של מר  .1
)יו"ר  אלחנדרו גוסטבו אלשטיין

 הדירקטוריון( כדירקטור בחברה.
 אין כן 99.63% לאשר בעד

אישור מינויו מחדש של מר רועי יקיר  .2
 כדירקטור בחברה.

 אין כן 99.63% לאשר בעד

אישור מינויו מחדש של מר אורי אלון  .3
 כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

 אין כן 99.63% לאשר בעד

אישור תשלום גמול שנתי בעד כהונה  .4
כדירקטור של החברה וגמול 

השתתפות בעד השתתפות בישיבות 
דירקטוריון חברה וועדותיו, לתקופה 

של שלוש שנים, לכל דירקטור של 
 החברה המכהן ו/או שיכהן מעת לעת.

 אין כן 99.63% לאשר בעד

אישור מתן כתב שיפוי למר אלחנדרו  .5
גוסטבו אלשטיין, קרובו של בעל 

השליטה בחברה )מר אדוארדו 
אלשטיין( וכן אישור מחדש מתן כתבי 

שיפוי לנושאי משרה בחברה מקרב 
בעלי שליטה בחברה, כפי שיהיו מעת 

 לעת, ו/או קרוביהם.

 אין כן 83.82% לאשר בעד

אישור תיקון של תקנון החברה כך  .6
שהוראותיו ישקפו את התיקון מיום 

להסכם בעלי המניות  2017בינואר  23
 .2006בספטמבר  10בחברה מיום 

 אין כן 74.62% לאשר בעד

אישור תשלום מענק שנתי בגין שנת  .7
אלפי ש"ח ליו"ר  114בסך  2016

 הדירקטוריון לשעבר, מר יונתן בשיא.
 אין כן 99.63% לאשר בעד

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 
 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


