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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.0790% 6,800 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.0534% 4,600 קופת גמל מסלול מניות

 0.0158% 1,360 קופה מרכזית לפיצויים

 0.1366% 11,763 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.0941% 8,100 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 0.1568% 13,500 קרן השתלמות מסלול כללי
 
 
 

 שהתקבלו באסיפה:אופן ההצבעה וההחלטות 
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

הינה האם ההצבעה 
בהתאם להמלצת 
הגורם המקצועי. 
במידה ולא, יש 

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

 יצחק מר של מחדש מינויו אישור .1
 לתקופת בחברה כדירקטור ניצן

 .נוספת כהונה
 אין כן רוב רגיל לאשר נגד

 אריה מר של מחדש מינויו אישור .2
 לתקופת בחברה כדירקטור קידרון
 נוספת. כהונה

 אין כן רוב רגיל לאשר  נגד

 משה מר של מחדש מינויו אישור .3
 לתקופת בחברה כדירקטור ארנס

 נוספת. כהונה
 אין כן רוב רגיל  לאשר  נגד

 ניר מר של מחדש מינויו אישור .4
 לתקופת בחברה כדירקטור קפלון
 נוספת. כהונה

 אין כן רוב רגיל  לאשר נגד

אישור מינוי מר איתן רוב  .5
בעל מומחיות  כדירקטור

 .חשבונאית ופיננסית בחברה
 אין כן רוב רגיל  לאשר  נגד

אישור מינוי מר אליעזר כרמל  .6
  כדירקטור חיצוני בעל מומחיות

בחברה  חשבונאית ופיננסית
 .שנים 3לתקופה של 

 אין כן 100% לאשר בעד

 אישור מינוי גב' ענת יעקובסון .7
כדירקטורית חיצונית בעלת 

חשבונאית ופיננסית  מומחיות
 .שנים 3בחברה לתקופה של 

 אין כן 100% לאשר  בעד

אישור התקשרות החברה עם  .8
הדירקטורים המכהנים בחברה 

 למעט)ו/או יכהנו בחברה מעת לעת 
 דירקטורים החברים בועדת

הביקורת ולמעט דירקטורים 
שהינם בעלי שליטה או קרובים של 

השליטה או שלבעלי השליטה  בעלי
, לרכוש (יש עניין אישי בהם

 אין כן 100% לאשר  בעד



 מוצרים מהחברה
 .ו/או מחברות בשליטתה

אישור התקשרות החברה עם  .9
נושאי משרה שהינם בעלי שליטה 

 או קרובים של בעלי השליטה או
השליטה יש עניין אישי שלבעלי 

בהם, כפי שיהיו מעת לעת, לרכוש 
מהחברה ו/או מחברות  מוצרים

 .בשליטתה

 אין כן רוב רגיל  לאשר בעד

אישור התקשרות החברה בהסכם  .10
, העסקה עם מר אייל סייר ניצן

 .כהונתו כמנכ"ל החברה בקשר עם
 אין כן 100% לאשר  בעד

 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 


