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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.2820% 35,627 קופת גמל מסלול כללי

 0.0036% 450 ל מסלול אג"חקופת גמ

 0.1184% 14,952 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.0195% 2,460 קופה מרכזית לפיצויים

 0.4397% 55,544 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.2999% 37,891 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.5237% 66,159 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0020% 250 קרן השתלמות מסלול אג"ח

 0.0091% 1,149 קופה מרכזית לפיצויים ב'

 0.0161% 2,033 קרן השתלמות מסלול מנייתי
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
הינה בהתאם 

להמלצת הגורם 
המקצועי. 

במידה ולא, יש 
)ראה  לנמק

 ן(.הסבר להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור מינויים מחדש של הדירקטורים . 1
המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים 

חיצוניים(: ה"ה צדיק בינו, מנחם ברנר, גיל 
בינו, הדר בינו שמואלי, יצחק עזר, דליה לב 

 וגבריאל רוטר, לתקופה נוספת.

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור התקשרות בפוליסת ביטוח חבות . 2
נושאי משרה, לרבות נושאי משרה אשר הם 

 ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה.
 אין כן 99.24% לאשר בעד

אישור מראש התקשרות של החברה, . 3
מעת לעת, בפוליסות לביטוח חבות נושאי 
משרה לרבות נושאי משרה אשר הם ו/או 

 חברה.קרוביהם הינם בעלי שליטה ב

 אין כן 98.24% לאשר בעד

אישור מחדש והארכת תוקף כתב השיפוי . 4
לנושאי משרה בחברה, המכהנים ו/או 

שיכהנו בה מעת לעת אשר הם ו/או 
קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה ו/או 

אשר לבעלי הלשיטה עשוי להיות עניין אישי 
 בהענקתם.

 אין כן 99.15% לאשר בעד

הכהונה וההעסקה  אישור תיקון בתנאי. 5
 אין כן 85.54% לאשר בעד של מנכ"ל החברה.

למנכ"ל  RSUאישור הענקה של יחידות . 6
 החברה.

 אין כן 80.52% לאשר בעד

 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה.


