
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 ()סדרה ח' סקיילקס קורפוריישן בע"מ  :שם החברה

 5543111  : מס' נייר

 4325424.53מועד נעילת האסיפה:  5125424.53   :מועד האסיפה

 .51:3    :שעה

 
 יחס ע.נ. של הקופות המשתתפות באסיפה מתוך סך אגרות החוב שבמחזור:

 

 אחוז הצבעה תכמו קופות גמל –ילין לפידות 

 1.4342% 1,608,366 קופת גמל מסלול כללי

 0.2873% 322,148 קופת גמל מסלול אג"ח

 2.0877% 2,341,100 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.0556% 62,369 קופה מרכזית לפיצויים

 0.5529% 620,000 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.9189% 1,030,430 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.0641% 71,925 ן השתלמות מסלול אג"חקר
 

 אופן ההצבעה 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 ההצבעה 
הינה בהתאם 

ההצבעה  למדיניות
)סעיף זה הינו 

רלוונטי כאשר אין 
המלצת גורם 

מקצועי(. במידה 
 ולא, יש לנמק

 )ראה הסבר להלן(

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

2 להורות לנאמן לאגרות החוב להסכים ל: 5
( החלפת הבטוחות כולל העמדת, יצירת 5)

’, ורישום הבטוחה החילופית לנאמן סדרה א
’ וכן להתקשרות החברה ונאמן סדרה א

 וכן ’; בתיקון שטר נאמנות סדרה א
 ( לא לנקוט בכל הליך משפטי; וכן 4)
( לא לדרוש מהנאמן לסדרת אגרות החוב 3)

 לנקוט בכל תביעה ; וכן  הרלבנטית
( להורות לנאמן לסדרת אגרות החוב 1)

הרלבנטית להתנגד לכל הליך המנוגד 
להסכמות דלעיל, ככל שהנאמן יצורף כצד 

וכל זאת בתנאי שהחלפת  -להליך כאמור 
הבטוחות תבוצע ותושלם כמפורט בתיקון 

עד לא יאוחר מיום ’ לשטר נאמנות סדרה א
352524.512 

 אין כן ל"ר 11233% לאשר בעד

להורות לנאמן שלא לנקוט בכל פעולה, 2 4
לרבות נקיטת הליכים משפטיים, על מנת 

למנוע מהחברה לבצע את תשלומי ובטוחות 
 סוף שנה2

 אין כן ל"ר 11233% לאשר בעד

 
 הבהרות

ניות ההצבעה שנקבעה על ידי יהמלצת הגורם המקצועי או שלא בהתאם למדבמידה והצבעה אינה עפ"י 
לנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי ו לציין זאת , ישעדת ההשקעותו

 שנעשתה2 


