
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 נטו מ.ע. אחזקות בע"מ   :השם החבר
 610861 מס' נייר: 

 60.81.0861  :מועד האסיפה
 0088   שעה:

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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 1.346838% 49,823 קופת גמל מסלול כללי

 0.005677% 210 גמל מסלול אג"חקופת 

 0.445306% 16,473 קופת גמל מסלול מנייתי

 1.754704% 64,911 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.117510% 4,347 קופה מרכזית לפיצויים

 0.505183% 18,688 קופת גמל מסלול כללי ב'

 1.011311% 37,411 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.015138% 560 קופת  קרן השתלמות אג"ח

 
 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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לאשר תיקון תקנון החברה בנושא . 6
 .ביטוח ושיפוי נושאי משרה

 אין ל"ר כן 06.60% לאשר בעד

תיקון תקנון החברה בנושאים  לאשר. 0
נוספים )למעט בנושא ביטוח ושיפוי 

 .נושאי משרה
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

לאשר הענקת כתבי התחייבות .1
 אין ל"ר כן 91.12% לאשר בעד .לשיפוי דירקטורים ולמנכ"ל החברה

לאשר להעניק למר דוד עזרא, מבעלי . 4
 השליטה בחברה, ולבנו, מר עדי עזרא,

כתבי התחייבות לשיפוי, בנוסח כפי 
שיחול על יתר הדירקטורים ונושאי 

 .המשרה בחברה

 אין ל"ר כן 91.12% לאשר בעד

לאשר תנאי פוליסה משותפת לחברה . 5
ולנטו מלינדה סחר בע"מ, חברה 
ציבורית אשר החברה היא בעלת 

השליטה בה, לביטוח אחריות נושאי 
משרה ודירקטורים, על נושאי המשרה 

בחברה, למעט בעלי השליטה המכהנים 
 בה כנושאי משרה.

 אין ל"ר כן 100% לאשר בעד

למנות מחדש את גב' ציפורה . 1
הלברכט לתקופת כהונה נוספת של 
שלוש שנים כדירקטורית חיצונית 

 בחברה. 

 אין ל"ר כן 99.88% לאשר בעד

 הבהרות
ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יאם למדהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתבמידה והצבעה אינה עפ"י 

לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי ו לציין זאת , ישועדת ההשקעות
 שנעשתה. 

 
 


