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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 1.1194% 191,455 קופת גמל מסלול כללי

 0.6921% 118,363 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.1861% 31,833 קופה מרכזית לפיצויים

 1.2607% 215,624 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.5139% 87,897 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.9218% 157,665 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0087% 1,480 קרן השתלמות מסלול אג"ח

 0.0281% 4,799 ב' קופה מרכזית לפיצויים

 0.0575% 9,840 קרן השתלמות מסלול מנייתי
 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

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

אישור מינויים מחדש של הדירקטורים . 1
בחברה, ה"ה יוסף ביתן )יו"ר 

פלם -הדירקטוריון(, נחום ינאי, דפנה שלו
)דירקטורית בלתי תלויה(, רון ראובני 

 ואיתן ארזי, לתקופת כהונה נוספת.

 אין )ראה נימוק( לא רוב רגיל לאשר בעד

. אישור מינויה מחדש של הדירקטורית 2
פלם, -תלויה, הגב' דפנה שלוהבלתי 

 לתקופת כהונה נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור שינוי שמה של החברה לשם . 3
( בע"מ" ובאנגלית 1999און החזקות )-"רם

"RAM-ON HOLDINGS (1999) 

Ltd." 

 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 600אישור תשלום מענק מיוחד בסך של . 4
דירקטוריון החברה, מר אלפי ש"ח ליו"ר 

יוסף ביתן, בגין תרומתו המיוחדת 
מפעילות  65%להשלמת העסקה למכירת 

החברה לקרן "פימי", בחריגה ממדיניות 
 התגמול של החברה.

 אין כן 65.75% לאשר בעד

אישור תשלום ליורשי מנכ"ל החברה . 5
לשעבר, מר יהושע )שוקה( שגב ז"ל, של 

בשיקול דעת מיליוני ש"ח  3מענק בסך של 
 65%בגין השלמת העסקה למכירת 

מפעילות החברה לקרן "פימי", ובהתאם 
 לתנאי העסקתו.

 אין כן 65.02% לאשר בעד

 
 

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

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 



 נימוק סעיף

1. 

המלצת אנטרופי הינה להתנגד למינוי הדירקטורים עקב שיעור דירקטורים בלתי 
בחברות ללא גרעין שליטה. החלטתנו להצביע בעד מינויי  50%-תלויים נמוך מ

 נובעת מהסיבות הבאות: הדירקטורים, בניגוד להמלצת אנטרופי,
 ,גרעין השליטה של החברה מוחזק ע"י מושב רם און ומספר מחברי המושב 

 המחויבים לקבל את אישור האסיפה בהחלטות בהן יש להם עניין אישי.

  עקב פטירתו של מנכ"ל החברה ומינוי מנכ"ל חדש, להערכתנו ראוי לשמר את
הדירקטורים המכהנים בחברה שנים רבות והם בעלי ניסיון ומכירים את 

 החברה היטב.

 


