
מס' פנימי 

נמנענגדבעד
בעל שליטה / 

בעלי עניין 
אישי באישור 

כן49,282,549.4925.80%49,282,549לאכןכןכתב הצבעה24958977אסף טוכמאיר

כן49,278,561.0525.80%49,278,561לאכןכןכתב הצבעה27946300ברק רוזן

כן4,446,134.492.33%4,446,134לאלאכןכתב הצבעה512112160פנטהאוז תיוון רעננה נכסים והשקעות (1995) בע"מ

כן8,298,9474.34%8,298,947לאלאכןכתב הצבעה514573922קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ

כתב הצבעה ואישור בעלות 540271491כלל סל מניות ישראל
אלקטרוני

ייפוי כוח לאסנת נגר (מספר זיהוי 
לא9,200,9024.82%9,200,902כןלאלא023094972) ואח'

כתב הצבעה ואישור בעלות 511789190עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ
אלקטרוני

ייפוי כוח לאסנת נגר (מספר זיהוי 
לא266,4720.14%266,472כןלאלא023094972) ואח'

מאיה בוארון (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית511944670אלטשולר-שחם ניהול קרנות בע"מ
לא3,283,8691.72%3,283,869כןלאלא029492188)

לא788,8570.41%788,857לאלאלאהצבעה אלקטרונית550267256קרן קוליברי שותפות מוגבלת

לא1,336,7600.70%1,336,760לאלאלאכתב הצבעה550224901אמטרין שותפות מוגבלת

ייפוי כוח לאסנת נגר (מספר זיהוי כתב הצבעה540247772שותפות סל מניות ישראליות
לא10,515,0225.50%10,515,022כןלאלא023094972) ואח'

כתב הצבעה520042607שובל - קופת"ג לביוכימאים ומיקרוביו בניהול מיטב ד"ש

ייפוי כוח לאסנת נגר (מספר זיהוי 
023094972) ואח' ומיטב דש 

ניהול תיקים בע"מ (ח.פ. 
(510831175

לא2,3460.00%2,346כןלאלא

כתב הצבעה520042607שדות גמל 50-60 בניהול מיטב ד"ש

ייפוי כוח לאסנת נגר (מספר זיהוי 
023094972) ואח' ומיטב דש 

ניהול תיקים בע"מ (ח.פ. 
(510831175

לא10,9080.01%10,908כןלאלא

אורן שמשון (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית520023185הפניקס חברה לביטוח בע"מ
לא189,4080.10%189,408כןלאלא033398124)

כתב הצבעה513621110אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
ייפוי כוח לאינפיניטי ניהול תיקי 

השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ 
(ח.פ. 512475104)

לא64,7000.03%64,700כןלאלא

כתב הצבעה520030198ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ
ייפוי כוח לאינפיניטי ניהול תיקי 

השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ 
(ח.פ. 512475104)

לא13,0000.01%13,000כןלאלא

ייפוי כוח לאסנת נגר (מספר זיהוי אישור בעלות אלקטרוני512245812מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
023094972) ואח'

לא195,0340.10%195,034כןלאכן

ייפוי כוח לאסנת נגר (מספר זיהוי אישור בעלות אלקטרוני520027715מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
023094972) ואח'

לא28,557,10014.95%28,557,100כןלאכן

ייפוי כוח לאסנת נגר (מספר זיהוי אישור בעלות אלקטרוני520042540מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
023094972) ואח'

לא405,8790.21%405,879כןלאכן

ייפוי כוח לאסנת נגר (מספר זיהוי אישור בעלות אלקטרוני520007469מנורה מבטחים החזקות בע"מ
023094972) ואח'

לא61,5000.03%61,500כןלאכן

ייפוי כוח לאסנת נגר (מספר זיהוי אישור בעלות אלקטרוני510015951שומרה חברה לביטוח
023094972) ואח'

לא101,5000.05%101,500כןלאכן

מאיה בוארון (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית510791031איביאי ניהול קרנות
(029492188

לא1,530,4900.80%1,530,490כןלאלא

מאיה בוארון (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית510938608קסם קרנות נאמנות בע"מ
(029492188

לא970,788.470.51%970,788כןלאלא

מאיה בוארון (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית511756595סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
(029492188

לא100,779.000.05%100,779כןלאלא

אסנת נגר (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית511576209אפסילון
(023094972

לא7,7760.00%7,776כןלאלא

אסנת נגר (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית511776783הראל - פיא קרנות נאמנות בע"מ
(023094972

לא5,774,3613.02%5,774,361כןלאכן

מאיה בוארון (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית514884485מור ניהול קרנות נאמנות (2013)
(029492188

לא320,0000.17%320,000כןלאלא

מאיה בוארון (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית514956465מור קופות גמל בע"מ
(029492188

לא371,0000.19%371,000כןלאלא

אסנת נגר (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
(023094972

לא2,438,7771.28%2,438,777כןלאלא

מאיה בוארון (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית512887647אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות
(029492188

לא4,0000.00%4,000כןלאלא

מאיה בוארון (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית513011445איילון קרנות נאמנות
(029492188

לא332,4240.17%332,424כןלאלא

אסנת נגר (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית510918741אילים קרנות נאמנות
(023094972

לא96,6570.05%96,657כןלאלא

לא625,3700.33%625,370לאלאלאהצבעה אלקטרונית511418188דראל נכסים בע"מ

אסנת נגר (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית513765339פסגות קרנות נאמנות בע"מ
(023094972

לא977,3080.51%977,308כןלאלא

לא491,7390.26%491,739כןלאלאלטם הכט (מספר זיהוי 30288772)הצבעה אלקטרונית513846808ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות

אסנת נגר (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית515447035הלמן-אלדובי חח"י גמל בע"מ
(023094972

לא82,6100.04%82,610כןלאלא

אסנת נגר (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית512227265הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה
(023094972

לא20,1970.01%20,197כןלאלא

לא30,1810.02%30,181לאלאלאהצבעה אלקטרונית512658436זבולון - עדירן בע"מ

אסנת נגר (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית520042177הכשרה חברה לביטוח בע"מ
(023094972

לא167,5000.09%167,500כןלאלא

אורן שמשון (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית540253275שותפות-מניותישראל-הפניקס עמיתים
(033398124

לא3,046,8231.59%3,046,823כןלאלא

אורן שמשון (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית540265568שותפות - סל מדדים מניות
(033398124

לא730,6990.09%730,699כןלאלא

מאיה בוארון (מספר זיהוי הצבעה אלקטרונית570014928א"ש של עובדי התע"א לניהול ק"ג
(029492188

לא117,447.000.06%117,447כןלאלא

Bank of New York Mellon774280309ייפוי כוח לפועלים סהר, הגב' כתב הצבעה
פנינה חדריה (59612408)

לא39,971.000.02%39,971כןלאלא

CITIBANK N.A.1461כתב הצבעה Citibank N.A. Israel-ייפוי כוח ל
(מספר זיהוי: 560014706)

לא47,404.000.02%47,404לאלאלא

State Street Bank41867445ייפוי כוח לפועלים סהר, הגב' כתב הצבעה
פנינה חדריה (59612408)

לא48,151.000.03%48,151כןלאלא

לא3,682.000.00%3,682לאלאלאהצבעה אלקטרונית300236726מאור כהן

לא2,352,942.001.23%2,352,942לאלאלאכתב הצבעה53549705אריה אדלר

לא2,000.000.00%2,000לאלאלאהצבעה אלקטרונית64664733מרדכי מרקוס

BVI לא3,465,717.001.81%3,465,717לאלאלאכתב הצבעה530215987ספרה מאסטר פאנד - שותפות מוגבלת

Hazavim Long, LPCO-95133לא260,000.000.14%260,000לאלאלאכתב הצבעה

לא260,000.000.14%260,000לאלאלאכתב הצבעה550268767חצבים שותפות מוגבלת

לא9,000.000.00%9,000לאלאלאהצבעה אלקטרונית45486933שלום שלומי

191,025,242.41100.00%151,855,39339,169,8490סה"כ

79.49%20.51%
40,549,200.9439,169,849

50.87%49.13%

!REF#

          266,473,524.00הון מונפק ונפרע:
          266,473,524.00זכויות הצבעה:

14.70%דרישת מניין חוקי:
משתתפות מסך זכויות ההצבעה בחברה:  %25%71.69%

251מספר בעלי מניות נוכחים
מתקיים מניין חוקימנין חוקי:

191,025,242.41

79,719,050.38

החלטה אושרה

סה"כ משתתפים בהחלטה (לא כולל נמנעים)
סה"כ ב-% מהמשתתפים (לא כולל נמנעים)
כ שאינם בעלי עניין אישי / בעלי שליטה סה"

כ משתתפים בהחלטה שאינם בעלי עניין אישי / בעלי שליטה סה"
מהמשתתפים שאינם בעלי עניין אישי / בעלי שליטה סה"כ ב-% 

תוצאה

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

כתב הצבעה / הצבעה 
אלקטרונית כמות מניות מצביעותשם בעל המניות

אחוז מתוך 
המניות 

המשתתפות

פירוט המצביעים באסיפה כללית מיוחדת מיום 15 ביוני 2020

מספר מזהה

התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה   .1
ר דירקטוריון לחברה של מר אסף טוכמאיר להעמדת שירותי יו"

האם בעל 
המניות הינו 
בעל עניין [כן 

/לא]

האם בעל המניות הינו 
נושא משרה בכירה 

[כן/לא]

האם בעל המניות 
הינו משקיע 

מוסדי [כן/לא]
מיופה הכוח


	טבלת הצבעה - סופי

