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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.2083% 21,759 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 
 0.1292% 13,490 קופת גמל מסלול מניות

 0.3777% 39,450 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 
 0.3757% 39,236 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.6995% 73,056 קרן השתלמות מסלול כללי
 0.0062% 646 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.0670% 6,994 קרן השתלמות מסלול מניות
 0.0385% 4,017 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 
 0.0223% 2,329 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 

 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 

יש במידה ולא, 
)ראה הסבר  לנמק

 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

עדכון מדיניות התגמול של נושאי  .1
המשרה בחברה ואישורה לתקופה בת 

 שלוש שנים.
 אין כן 87.19% לאשר בעד

מתן פטור  -תיקון תקנון החברה .2
 מאחריות לנושאי המשרה בחברה.

 אין כן 97.73% לאשר בעד

מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה  .3
המכהנים בחברה ו/או בחברות בת 
ו/או בחברות קשורות וכפי שיכהנו 

בהן מעת לעת, שהינם בעל השליטה 
 ו/או קרוביו ו/או מי מטעמם.

 אין כן 92.19% לאשר בעד

עדכון כתבי פטור מאחריות  .4
לדירקטורים המכהנים בחברה ו/או 

בחברות בת ו/או בחברות קשורות 
וכפי שיכהנו בהן מעת לעת, למעט 

דירקטורים שהינם בעל השליטה ו/או 
 קרוביו ו/או מי מטעמם.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מחדש של מר יחזקאל דברת  .5
)המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה( 

 כדירקטור בדירקטוריון החברה.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מחדש של מר מאיר שמיר  .6
 כדירקטור בדירקטוריון החברה.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

מינוי מחדש של מר דוד שוורץ  .7
כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון 

 החברה.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 
 הבהרות

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


