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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.1163% 38,879 קופת גמל מסלול כללי

 0.1054% 35,246 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.0302% 10,100 קופה מרכזית לפיצויים

 0.1981% 66,236 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0987% 33,001 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.1656% 55,364 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0262% 8,758 קרן השתלמות מסלול מנייתי
 
 

 ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:אופן 
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ניגוד 

 עניינים

מחדש של הדירקטורים המכהנים  יםמינויאישור .1
ה"ה: ם דירקטורים חיצוניים, דהיינו בחברה, שאינ

צבי איציק )יו"ר הדירקטוריון(, ז'אק אלברט 
אמויאל, ריצ'רד נמיר, אברהם עזרן, ברק בינג, 
משה גדנסקי, גיא יקואל )דירקטור בלתי תלוי( 

וקליינפלד רון אלעזר )דירקטור בלתי תלוי(, וכן 
לראשונה של מר בוריס קנדאו, לכהן  ומינוי

 .חברהכדירקטורים ב

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה . 2
 אין כן 89.61% לאשר בעד .שנים 3בחברה, לתקופה של 

לתקנון החברה, ביחס  151אישור תיקון סעיף . 3
 אין כן 58.22% לאשר בעד .לפטור נושאי המשרה בחברה

קבוצת אישור הסכם שירותי ניהול החברה עם . 4
 אין כן 93.34% לאשר בעד .נץ בע"מ, להעמדת שירותי ניהול

אישור מתן התחייבות לשיפוי, מראש ובדיעבד, . 5
לכל אחד מהדירקטורים הבאים: ה"ה צבי איציק, 
ז'אק אלברט אמויאל, אברהם עזרן, משה גדנסקי 

 .ובוריס קנדאו

 אין כן 99.99% לאשר בעד

לפטור לדירקטורים, ה"ה  אישור מתן תחייבות. 6
צבי איציק, ז'אק אלברט אמויאל, אברהם עזרן, 

משה גדנסקי, בוריס קנדאו, ברק בינג, מנשה ארנון 
)דח"צ(  וגיא יקואל )דב"ת(, לתקופה של שלוש 

 .שנים

 אין כן 39.60% לא לאשר נגד

אישור התחייבות לשיפוי למר גיא יקואל . 7
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד .)דב"ת(, ולמר מנשה ארנון )דח"צ(

 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 


