
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ פי.סי.בי טכנולוגיות   :השם החבר
 1861901 מס' נייר: 

 01.89.0812  :מועד האסיפה
 11088   שעה:

 
 

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 2.60257% 837,614 קופת גמל מסלול כללי
 0.04023% 12,950 קופת גמל מסלול אג"ח 

 1.14817% 369,531 קופת גמל מסלול מנייתי
 2.92994% 942,978 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.33715% 108,510 קופה מרכזית לפיצויים
 0.79936% 257,270 ב'מסלול כללי קופת גמל 

 1.32922% 427,798 ב' מסלול כללי השתלמות קרן 
 0.02791% 8,985 אג"ח  מסלול תקרן השתלמו

 
 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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לאשר את תנאי העסקתו של מר . 1
יותם שטרן, מבעלי השליטה 

 .בחברה, בתפקידו כמנכ"ל החברה

 
 בעד

 
 לאשר

 

81.88% 

  לא
 )ראה נימוק(

 אין ל"ר

וס חד פעמי בסך של לאשר בונ. 0
ש"ח למנכ"ל החברה, מר  118,888

 יותם שטרן.
 18.18% לאשר בעד

 לא 
 )ראה נימוק(

 אין ל"ר

לאשר את מינויה של הגב' דנה . 2
גרשוביץ כדירקטורית בלתי תלויה 

  .בחברה
 אין ל"ר כן רוב רגיל לאשר בעד

 
 הבהרות

ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהתאם למדהמלצת הגורם המקצועי או שלא בבמידה והצבעה אינה עפ"י 
לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי ו לציין זאת , ישועדת ההשקעות

 שנעשתה. 
 

 :נימוק סעיף

1-0 

אישור להענקת מענק חד פעמי למר יותם  בעדאישור תנאי העסקתו של מר יותם שטרן )מנכ"ל( ו בעדההחלטות להצביע 

 ד להמלצת אנטרופי, נובעות ממספר סיבות עיקריות0שטרן, בניגו

 החברה מציגה תוצאות טובות ויצרה ערך רב לבעלי המניות בשנים האחרונות.  •

 מר שטרן )אשר כיהן כמנכ"ל קמטק( התמנה לכהונה כמנכ"ל פי.סי.בי, ולכן ראוי ששכרו ישולם ישירות מפי.סי.בי.  •

 בי זהים לתנאי השכר של המנכ"ל הקודם, בהתאמה לאחוזי המשרה.תנאי שכרו של מר שטרן כמנכ"ל פי.סי. •

 המענק המוצע הינו סביר ביחס לתרומתו של מר שטרן בסיוע לחברה לצלוח את המשבר הניהולי אשר פקד אותה.  •

 מר שטרן אינו מקבל תמורה עבור שירותיו כדירקטור. •

 


