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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.942922% 196,849 מסלול כללי קופת גמל

 0.024668% 5,150 אג"ח מסלולגמל קופת 

 0.404507% 84,447 מנייתי מסלולקופת גמל 

 1.043758% 217,900 מסלול כללי קרן השתלמות

 0.138169% 28,845 קופה מרכזית לפיצויים

 0.29779% 62,170 'ב מסלול כללי קופת גמל

 0.486667% 101,599 'ב מסלול כללי השתלמותרן ק

 90:0%::0: ::009 אג"חמסלול  השתלמותרן ק

 
 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

אישור תיקון תקנון החברה 0  0
 0בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה

 אין ל"ר כן 69098% לאשר בעד

אישור תיקון תקנון החברה 0 9
 0בנושאים נוספים

 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

 לאשר תיקון לנוסח כתבי 0 3
המוענקים  תחייבות לשיפויה

 0לדירקטורים ולמנכ"ל החברה
 אין ל"ר כן 69098% לאשר בעד

לאשר להעניק למר דוד עזרא0 0 4
בחברה0 ולבנו0 מר  מבעלי השליטה

עדי עזרא0 כתבי התחייבות לשיפוי0 
 בנוסח כפי שחל על יתר

המשרה  דירקטורים ונושאיה
 0בחברה

 אין ל"ר כן 69098% לאשר בעד

לאשר התקשרות יחד עם נטו 0 5
מ0ע0 אחזקות בע"מ0 בעלת השליטה 

 בחברה0 בפוליסה לביטוח אחריות
 0נושאי משרה ודירקטורים

 אין ל"ר כן %::0 לאשר בעד

לאשר את החלת תנאי פוליסת 0 8
נושאי המשרה  אחריות ביטוח

כאמור לעיל על נושאי המשרה 
על השליטה בחברה בחברה0 זולת ב

כנושאי  וקרובו המכהנים בה
 משרה0

 אין ל"ר כן %::0 לאשר בעד

 
 הבהרות

ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדבמידה והצבעה אינה עפ"י 
לנמק בעמודה המתאימה או בהערות0 את השיקולים להצבעה כפי ו לציין זאת 0 ישועדת ההשקעות

  שנעשתה0
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