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

 

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.7801% 40,916 קופת גמל מסלול כללי

 0.4972% 26,080 קופת גמל מסלול מנייתי

 0.1394% 7,310 קופה מרכזית לפיצויים

 1.2695% 66,587 קרן השתלמות מסלול כללי

 0.7172% 37,620 קופת גמל מסלול כללי ב'

 1.3630% 71,494 קרן השתלמות מסלול כללי ב'
 
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
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 עניינים

אישור מחדש של התקשרות בהסכם העסקה . 1
 אין כן 79.23% לאשר בעד .עם מר שמעון שחר

העסקה אישור מחדש של התקשרות בהסכם . 2
 אין )ראה נימוק( לא 0% לא לאשר נגד .עם מר בני בואהרון

אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי . 3
לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, הנמנים על 

 .בעל שליטה וקרובים של בעלי השליטה
 אין כן 72.94% לאשר בעד

אישור מתן פוליסת ביטוח אחריות . 4
לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעלי 

 השליטה או קרוביהם.
 אין כן רוב רגיל לאשר בעד

אישור הארכת כהונתה של גב' אורית . 5
מסילתי, כדירקטורית חיצונית בחברה, לרבות 

תנאי כהונתה והעסקתה ללא מחדש של אישור 
 שינוי.

 אין כן 72.94% לאשר בעד

 
 

 הבהרות
י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, במידה והצבעה אינה עפ"

 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 
 
 

 נימוק סעיף

2. 

אישור הסכם העסקה של מר בני בואהרון, בניגוד להמלצת  נגדההחלטה להצביע 
 נובעת מהסיבות הבאות: אנטרופי,

 מעובדי החברה( מתוגמלים  20%-בעלי השליטה יחד עם קרובי משפחתם )סה"כ כ
בצורה נדיבה למדי, בעיקר ביחס לביצועי החברה שנחלשו משמעותית בתקופה 
האחרונה. לאור הירידה החדה ברווחיות, והשכר האבסולוטי הגבוה, אנו מצפים 

 שתיעשה התאמת שכר גם לקרוביהם של בעלי השליטה.

 מרוכז באסיפה אחת.  הדיון בנושאי שכר כלל קרובי המשפחה ראוי שיעשה באופן
פות, ובכך יוצרת חוסר יאנו מסתייגים מכך שהחברה מחלקת את הדיון למספר אס

 בהירות בקרב המשקיעים.
 


