
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 תים בע"מ -מלם   :שם החברה

 510651  : מס' נייר

 .062562065   :מועד האסיפה

 56:66    :שעה

 
 

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.6037% 15,781 קופת גמל מסלול כללי

 0.2207% 5,770 מסלול מנייתיקופת גמל 

 0.6771% 17,700 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0536% 1,402 קופה מרכזית לפיצויים

 0.2146% 5,610 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.3456% 9,035 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0092% 240 קרן השתלמות מסלול מנייתי
 
 

 ה:אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפ
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
המקצועי. במידה 

 ולא, יש לנמק
)ראה הסבר 

 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים 2 5
בחברה: מר שלמה איזנברג, גב' יוכבד יעקובי 

 יאל2ומר דוד עוז
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור הסכם העסקתו של מר שלמה 2 0
איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, כיו"ר 

 דירקטוריון פעיל בחברה2
 אין כן 90209% לאשר בעד

במידה ויוחלט שלא לאשר העסקתו של מר 2 3
איזנברג כיו"ר הדירקטוריון, אישור מחדש 

של התקשרות החברה עם מר שלמה איזנברג, 
מבעלי השליטה בחברה, בקשר עם הסכם 

 העסקתו בחברה כמנהל עסקים ראשי2

 בעד

הוסר מסדר היום, היות 
ואושר הסכם העסקתו 

 שלמה איזנברגשל מר 
ל כיו"ר דירקטוריון פעי

 בחברה2

 אין כן

אישור מנגנון בונוס המותנה ביעדים למר 2 .
שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין 

כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה או 
 כמנהל עסקים ראשי2

 אין כן 90209% לאשר בעד

חידוש הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר 2 1
שלמה איזנברג, מבעלי השליטה בחברה, בגין 

 ילותו כנושא משרה בחברה2פע
 אין כן 99299% לאשר בעד

אישור מנגנון בונוס למר שלמה איזנברג, 2 0
מבעלי השליטה בחברה, המכהן כמנהל 

העסקים הראשי של החברה, כמנכ"ל 
 065.2וכדירקטור, בגין שנת 

 אין כן 99203% לאשר בעד

 
 

 הבהרות
לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש 

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה2 
  


