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

 אחוז הצבעה כמות קופות גמל –ילין לפידות 

 0.1655% 16,551 קופת גמל מסלול מניות
 

 אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
אופן  

 ההצבעה
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החלטת 
 האסיפה

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

)ראה הסבר  לנמק
 ן(.להל

האם 
יש/אין 
ניגוד 

 עניינים

אישור התקשרות החברה בעסקה עם .1
כעסקה שלבעל השליטה בחברה קרן פימי, 

יש עניין אישי, ובכפוף להשלמת העסקה, 
אישור הצעה פרטית חריגה של מניות 

החברה וביצוע התחייבויות החברה על פי 
הסכם ההשקעה והסכמים אחרים 

 הקשורים לו.

 אין כן 98.55% לאשר בעד

אישור, בכפוף להשלמת העסקה, התיקון .2
בעל להסכם ההעסקה של מר חיים שני, 

 השליטה בחברה.
 אין כן 98.55% לאשר בעד

אישור, בכפוף להשלמת העסקה, התיקון .3
 אין כן 89.22% לאשר בעד לתקנון ההתאגדות של החברה.

אישור, בכפוף להשלמת העסקה, התיקון .4
 אין כן 89.22% לאשר בעד למדיניות התגמול של החברה.

בכפוף להשלמת העסקה, מינוי גב' רבקה .5
כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת  גרנות

כהונה בת שלוש שנים, ואישור תנאי 
 העסקתה.

 אין כן 83.12% לאשר נגד

בכפוף להשלמת העסקה, מינוי מר עמית .6
בן צבי, מר יריב אבישר ומר גילון בק, 

כדירקטורים בחברה, ואישור תנאי 
 העסקתם.

 אין כן 83.12% לאשר נגד

ומינויו אישור, בכפוף להשלמת העסקה .7
כיו"ר פעיל של דירקטוריון החברה, 

תשלום גמול למר עמית בן צבי כיו"ר 
 דירקטוריון פעיל של החברה.

 אין כן 89.22% לאשר בעד

אישור המשך כהונתם של הדירקטורים .8
בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, 

 לאחר השלמת העסקה עם קרן פימי.
 אין כן 97.26% לאשר בעד

הסכמי ההעסקה של מר חיים אישור .9
שני והגב' ברקת שני, בעל השליטה בחברה 

 ורעייתו, לתקופה נוספת בת שלוש שנים.
 אין כן 89.22% לאשר בעד

אישור המשך תחולה של כתבי השיפוי .10
והפטור של מר חיים שני והגב' ברקת שני 

לתקופה נוספת בת שלוש שנים, והכללתם 
ביטוח של מר שני וגב' שני בפוליסת 

אחריות דירקטורים ונושאי משרה 
 בחברה.

 אין כן 83.12% לאשר נגד

 
 הבהרות

במידה והצבעה אינה עפ"י המלצת הגורם המקצועי, יש לציין זאת ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, 
 את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה. 


