
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 (41/7)סדרות ו'+ו' חש סקיילקס קורפוריישן בע"מ  :שם החברה

 88208//, 802/1//  : מס' נייר

 7704780/7/מועד נעילת האסיפה:  8704780/7/   :מועד האסיפה

 2:00/    :שעה

 
 

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

 קופות גמל –פידות ילין ל
 41/7אג"ח ו' חש אג"ח ו'

 אחוז הצבעה כמות אחוז הצבעה כמות

 0.7608% 21,706 0.7608% 412,417 קופת גמל מסלול כללי 

 0.2623% 7,484 0.2623% 142,206 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.1482% 4,227 0.1482% 80,326 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.9108% 25,983 0.9108% 493,694 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.1760% 5,022 0.1760% 95,428 קופה מרכזית לפיצויים

 0.2870% 8,188 0.2870% 155,573 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.5559% 15,860 0.5559% 301,352 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.1668% 4,759 0.1668% 90,433 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 

 בעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:אופן ההצ
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים 
 בעד הסעיף

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

)ראה הסבר  לנמק
 להלן(.

האם ההצבעה הינה 
בהתאם למדיניות 
ההצבעה )סעיף זה 
הינו רלוונטי כאשר 

אין המלצת גורם 
מקצועי(. במידה 

)ראה  ולא, יש לנמק
 הסבר להלן(

האם 
יש1אין 
ניגוד 

 עניינים

לאשר ולהורות לנאמן שלא 7 /
להתנגד לביצוע כל הפעולות 

להלן  8-/המפורטות בסעיפים 
 על ידי החברה כמקשה אחת: 

תשלום אשראי ספקים לא 7 ל/
מובטח לתאגיד הקוריאני 

 סמסונג; 
7 להתקשרות של החברה עם 8

לפידות חברת מחפשי נפט 
לישראל בע"מ בהתאם להצעת 

 לפידות7

 אין כן ל"ר 687/9% לאשר בעד

להורות לנאמן לא לנקוט בכל 7 8
הליך משפטי ולא להעלות כל 

טענה כנגד ו1או בקשר עם 
מקרה התחייבות החברה לפיה ב
של הסדר חוב שיגובש בין 

החברה לבין מחזיקי אגרות 
(, /-החוב )סדרות ז', ח', ט', ו

תזקוף החברה לזכות הסדרות 
 הארוכות ריבית פיגורים7

 אין כן ל"ר 00%/ 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 , ישהשקעותועדת ה

 שנעשתה7 


