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בעל שליטה / 

בעלי עניין 
אישי באישור 

כן50,044,139.4925.14%50,044,139לאכןכןכתב הצבעה24958977אסף טוכמאיר

כן50,035,464.0525.13%50,035,464לאכןכןכתב הצבעה27946300ברק רוזן

כן4,723,700.492.37%4,723,700לאלאכןכתב הצבעה512112160פנטהאוז תיווך רעננה נכסים והשקעות (1995) בע"מ

כן8,298,9474.17%8,298,947לאלאכןכתב הצבעה514573922קנדה ישראל הצוק הצפוני בע"מ

לא16,442,7868.26%16,442,786כןלאכןהצבעה אלקטרונית540271491כלל סל מניות ישראלהתקבל ייפוי כוח

לא432,5560.22%432,556כןלאכןהצבעה אלקטרונית511789190עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מהתקבל ייפוי כוח

לא11,305,8405.68%כןלאלאכתב הצבעה540247772שותפות סל מניות ישראליותהתקבל ייפוי כוח

466,7320.23%כןלאלאכתב הצבעה540303526שותפות סל מניות ביטא ישראל

לא44,7300.02%44,730כןלאלאהצבעה אלקטרונית513621110אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ

לא26,872,38713.50%26,872,387כןלאכןכתב הצבעה520027715מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מהתקבל ייפוי כוח

לא401,0340.20%401,034כןלאכןהצבעה אלקטרונית520042540מנורה מבטחים ביטוח בע"מהתקבל ייפוי כוח

לא61,5000.03%61,500כןלאכןהצבעה אלקטרונית520007469מנורה מבטחים החזקותהתקבל ייפוי כוח

לא48,6000.02%48,600כןלאכןהצבעה אלקטרונית510015951שומרה חברה לביטוחהתקבל ייפוי כוח

לא2,979,053.851.50%2,979,054כןלאלאהצבעה אלקטרונית510938608קסם קרנות נאמנות בע"מ

לא138,928.000.07%138,928כןלאלאהצבעה אלקטרונית511756595סיגמא קרנות נאמנות בע"מ

לא44,5580.02%44,558כןלאלאהצבעה אלקטרונית511576209אפסילוןהתקבל ייפוי כוח

לא5,654,5822.84%5,654,582כןלאלאהצבעה אלקטרונית511776783הראל - פיא קרנות נאמנות בע"מ

לא960,7100.48%960,710כןלאלאהצבעה אלקטרונית514884485מור ניהול קרנות נאמנות (2013)

לא2,350,3691.18%2,350,369כןלאלאהצבעה אלקטרונית514956465מור קופות גמל בע"מ

לא3,118,2931.57%3,118,293כןלאלאהצבעה אלקטרונית513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ

לא554,5220.28%554,522כןלאלאהצבעה אלקטרונית513011445איילון קרנות נאמנות

לא7,0000.00%7,000כןלאלאהצבעה אלקטרונית45486933שלום שלומי

לא484,9820.24%כןלאלאהצבעה אלקטרונית513846808ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות

לא120,7840.06%120,784כןלאלאהצבעה אלקטרונית520042177הכשרה חברה לביטוח בע"מ

לא732,8510.06%732,851כןלאלאהצבעה אלקטרונית540265568שותפות - סל מדדים מניות

לא93,686.000.05%91,1942,492כןלאלאכתב הצבעהBank of New York Mellon774280309התקבל ייפוי כוח

42,070.000.02%42,070לאלאלאכתב הצבעהBrown Brothers Harriman134973745התקבל ייפוי כוח

6,765.000.00%6,765לאלאלאכתב הצבעהThe Bank of new york mellonsa806743159התקבל ייפוי כוח

לא2,715,058.001.36%40,4121,580,2111,090,011כןלאלאכתב הצבעהState Street Bank41867445התקבל ייפוי כוח

934,642.000.47%934,642כןלאלאהצבעה אלקטרונית510791031אי.בי.אי ניהול קרנות

335.000.00%335לאלאלאהצבעה אלקטרונית301624508כמיסה נתנאל ניר

1,569.000.00%1,569לאלאלאהצבעה אלקטרונית314319138ביחלנקו אנדרי

82,000.000.04%82,000כןלאלאהצבעה אלקטרונית511880460אנליסט קופות גמל בע"מ

437.000.00%437כןלאלאהצבעה אלקטרונית516189131ברק קרנות נאמנות ב'

56,155.000.03%56,155כןלאלאהצבעה אלקטרונית520027954היש' אקדמאים כללי בניהול פסגות

1,000.000.00%1,000לאלאלאהצבעה אלקטרונית53668927שלזינגר אורי

3,500.000.00%כןלאלאהצבעה אלקטרונית570011767קופות תגמולים אל על מניות

1,158,097.000.58%1,158,097כןלאלאהצבעה אלקטרונית513765339פסגות קרנות נאמנות

1,451,935.000.73%1,451,935כןלאלאהצבעה אלקטרונית511303661מגדל קרנות נאמנות בע"מהתקבל ייפוי כוח

5,654,5822.84%כןלאכןהצבעה אלקטרונית511776783הראל קרנות נאמנות בע"מ

Citibank N.A52003929879,3090.04%79,309לאלאלאכתב הצבעה

73,6140.04%73,614כןלאלאכתב הצבעה510773922אדם גמולים - חברה לניהול קופ"ג בע"מ

103,3670.05%103,367כןלאלאכתב הצבעה512008335קו הבריאות חברה לניהול קופ"ג בע"מ

החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ 19,4470.01%19,447כןלאלאכתב הצבעה520029620ק.ס.מ- 

24,7040.01%24,704כןלאלאכתב הצבעה520028861החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

18,1450.01%18,145כןלאלאכתב הצבעה520030743החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ

 JPMCL/47110/VANGUARD INTERNATIONAL18,87218,872כןלאלאכתב הצבעה

JPMCL/70911/STATE OF NEW MEXICO STA4,7414,741כןלאלאכתב הצבעה

JPMCL/83388/ONEPATH GL.SHA.-SMALL C9,1159,115כןלאלאכתב הצבעה

.JPMCL/66247/CITY OF PHILADELPHIA P5,5835,583כןלאלאכתב הצבעה

JPMCL/40477/FLEXSHARES MO.DE.M.EX-U26,61626,616כןלאלאכתב הצבעה

JPMCL/ACF60/PUBLIC EMPLOYEES RETIRE35,76635,766כןלאלאכתב הצבעה

JPMCL/EGC 36 /MSCI EAFE SMALL CAP E30,80030,800כןלאלאכתב הצבעה

JPMLUX/EMC 66/STICHTING PENSIOENFON6,4126,412כןלאלאכתב הצבעה

TNT/1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES18,93818,938כןלאלאכתב הצבעה

TNT/NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTR4,1964,196כןלאלאכתב הצבעה

TNT/ NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL EST76,65976,659כןלאלאכתב הצבעה

        TNT/ LEGAL AND GENERAL ICAV4,8224,822כןלאלאכתב הצבעה

TNT/ ACS WORLD SMALL CAP ESG SCREND5,6405,640כןלאלאכתב הצבעה

405.000.00%405לאלאלאהצבעה אלקטרונית204297998מלמד פלג שיין

199,094,030.82100.00%174,107,9071,720,2401,092,503סה"כ

99.02%0.98%
61,005,655.791,671,405

97.33%2.67%

!REF#

           282,358,986.00הון מונפק ונפרע:
           282,358,986.00זכויות הצבעה:

דרישת מניין חוקי:
%25%70.51% משתתפות מסך זכויות ההצבעה בחברה:

229מספר בעלי מניות נוכחים
מתקיים מניין חוקימנין חוקי:

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ

מיופה הכח / כתב הצבעה / הצבעה אלקטרונית אחוז מתוך המניות כמות מניות מצביעותשם בעל המניות
המשתתפות

פירוט המצביעים באסיפה כללית שנתית מיום 3 במרץ 2020

מספר מזהה
2. מינוי ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה

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]

175,828,146.82

62,677,060.79

החלטה אושרה

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

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

תוצאה


	טבלת הצבעה - סופי

