
 השתתפות באסיפות כלליות 
 
 

 (01/01ד' חש+ ד' )סדרהסקיילקס קורפוריישן בע"מ  : שם החברה

 0011111, 0005111 :  מס' נייר

 1520121101מועד נעילת האסיפה:  1120121101 :  מועד האסיפה

 10:11  :   שעה

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

 

 01/01אג"ח ד' חש אג"ח ד' 

 אחוז הצבעה כמות אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.6537% 445,255 0.6537% 890,510 קופת גמל מסלול כללי

 0.2163% 147,304 0.2163% 294,610 קופת גמל מסלול אג"ח

 0.0461% 31,422 0.0461% 62,845 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.7516% 511,951 0.7516% 1,023,904 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.1355% 92,287 0.1355% 184,575 קופה מרכזית לפיצויים

 0.1939% 132,072 0.1939% 264,145 קופת גמל מסלול כללי ב'

 0.3142% 214,027 0.3142% 428,055 קרן השתלמות מסלול כללי ב'

 0.1080% 73,546 0.1080% 147,092 קרן השתלמות מסלול אג"ח
 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

על דחיית המועד לכניסה לתוקף  להורות2 0
של החלטת נקיטת ההליכים מחודש 

 10201211012עד ליום  1101 אוקטובר
 אין כן ל"ר 11211% לא לאשר בעד

על דחיית המועד לכניסה לתוקף להורות 2 1
יטת ההליכים מחודש של החלטת נק

 01201211012עד ליום  אוקטובר
 אין כן ל"ר 10290% לאשר בעד

להורות על דחיית המועד לכניסה לתוקף 2 1
של החלטת העמדה לפירעון מיידי מחודש 

 10201211012עד ליום  1101אוקטובר 
 אין כן ל"ר 15215% לא לאשר בעד

להורות על דחיית המועד לכניסה לתוקף 2 1
ן מיידי מחודש של החלטת העמדה לפירעו

 01201211012עד ליום  1101אוקטובר 
 אין כן ל"ר 91201% 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 , ישותועדת ההשקע

 שנעשתה2 


