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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.2861% 190,587 מניות 25%קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 0.0015% 1,003 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.1460% 97,246 קופת גמל מסלול מניות

 0.4652% 309,925 מניות 25%קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 0.7850% 522,949 60עד  50קופת גמל מסלול לבני 

 1.4399% 959,253 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0021% 1,404 קרן השתלמות מסלול אג"ח

 0.0160% 10,678 קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 0.1108% 73,844 קרן השתלמות מסלול מניות

 0.0337% 22,437 ומטה 50קופת גמל מסלול לבני 

 0.0121% 8,035 ומעלה 60קופת גמל מסלול לבני 

 0.0056% 3,733 קופת גמל להשקעה כללי

 0.0046% 3,074 קופת גמל להשקעה מניות

 0.0001% 37 מניות 10%ת גמל להשקעה אג"ח עד 

 0.0004% 295 מניות 20%קופת גמל להשקעה אג"ח עד 
 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

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

הסבר )ראה  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

עדכון ואישור מדיניות התגמול של  .1
 החברה.

 אין כן 80.87% לאשר בעד

אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון  .2
בחברה ובעל השליטה בחברה, מר 

 זוהר לוי.
 אין כן 81.47% לאשר בעד

כתבי אופציה  10,000אישור הענקת  .3
לא רשומים למסחר למר אמיר שגיא, 

המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור 
 בה.

 אין כן 79.95% לאשר בעד

ש"ח בגובה  60,000אישור מענק בסך  .4
דמי ניהול לחודש אחד למר שגיא 

אמיר, המכהן כמנכ"ל החברה 
 וכדירקטור בה.

 אין כן 87.05% לאשר בעד

כתבי אופציה  15,000אישור הענקת  .5
לא רשומים למסחר למר תומר טפר, 

 הכספים של החברה.המכהן כסמנכ"ל 
 אין כן 79.95% לאשר בעד

הארכת הסכם העסקתו של מנהל  .6
הנכסים של החברה ,מר שלומי לוי, 

שהנו אחיו של בעל השליטה, בשלוש 
 שנים.

 אין כן 98.41% לאשר בעד

ש"ח בגובה  28,750אישור מענק בסך  .7
שכר לחודש אחד, למנהל הנכסים של 

 אין כן 99.32% לאשר בעד



החברה ,מר שלומי לוי, אחיו של בעל 
 השליטה בחברה.

אישור מינוי מחדש של מר זוהר לוי  .8
כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה 

 נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור מינוי מחדש של מר אילן רייזנר  .9
כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה 

 נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

שגיא  אישור מינוי מחדש של מר אמיר .10
כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה 

 נוספת.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 
 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


