
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ  :שם החברה

 1153011  : מס' נייר

 .50.11.151   :מועד האסיפה

 11:55    :שעה

 
 

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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 1.7390% 220,764 קופת גמל מסלול כללי

 0.0275% 3,490 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.7317% 92,889 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.2093% 26,572 קופה מרכזית לפיצויים

 2.0851% 264,700 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.6597% 83,750 קופת גמל מסלול כללי ב'

 1.2136% 154,059 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 
 

 שהתקבלו באסיפה: אופן ההצבעה וההחלטות
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

האם ההצבעה 
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להמלצת הגורם 
המקצועי. במידה 

 ולא, יש לנמק
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יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

מחדש של הדירקטורים  יםמינוי. אישור 1
ם: המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניי

 יצחק ארבל וליאת בנימיני. ה"ה אברהם אורטל,
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

. אישור מינויו מחדש של הדירקטור המכהן 1
 אין )ראה נימוק( לא רוב רגיל לאשר בעד בחברה, מר אורי רוזנשיין.

עדכון והארכת התקשרות בהסכם . אישור 3
 אין כן 93.18% לאשר בעד אורי רוזנשיין, מנכ"ל החברה.מר העסקה עם 

עדכון והארכת התקשרות בהסכם . אישור .
אבישי אמיר, סמנכ"ל המפעל של מר העסקה עם 

 איכות.החברה ואחראי אבטחת 
 אין כן 93.18% לאשר בעד

עדכון והארכת התקשרות בהסכם . אישור 0
תפעול של ההעסקה עם ערן רוזנשיין, סמנכ"ל 

 החברה.
 אין כן 93.18% לאשר בעד

העסקת נועם אמיר, להתקשרות בהסכם אישור . 0
 אין כן 155% לאשר בעד מהנדס המפעל של החברה.

הארכת התקשרות בהסכם ניהול עם . אישור 1
 אין כן 99.10% לאשר בעד קרן סקיי.

הארכת התחייבות לשיפוי לבעלי . אישור 9
השליטה, ה"ה אורי רוזנשיין, אבישי אמיר וערן 

 רוזנשיין.
 אין כן 155% 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. 

החלטנו להצביע בעד מינוי אורי רוזנשיין לדירקטור )מכהן כמנכ"ל(, בניגוד להמלצת אנטרופי, 
יין מוביל את החברה בהצלחה שנים רבות ופועל תוך התחשבות בטובת מהסיבה שמר רוזנש

החברה ובעלי מניותיה, והדבר ניכר בתוצאות החברה וביצועי מניותיה. בנוסף, שבחברה קטנה כמו 
 שנפ, שיקולים לשיפור ממשל תאגידי אינם מצדיקים במקרה זה תוספת עלויות של דירקטור נוסף.

 


