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 אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

 )"החברה"( 

 פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה

                                                      
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 1
 שחם נאמנויות בע"מ. באמצעות אלטשולרמתוך המניות, מוחזקות  2,575,430 2
 אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ.באמצעות  3
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 4

 1105907ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 
 

מקום ההתאגדות  שם בעל המניה
 ומספר זיהוי 

האם 
משקיע 
 מוסדי

כמות ניירות 
 ערך

ספרור 
נושאים שעל 

סדר היום 
בזימון 
 האסיפה

אופן הצבעה 
 )בעד/נגד(

האם בעל 
 עניין אישי 

האם נושא 
 משרה

האם בעל 
 עניין 

בעל האם 
 דרך ההצבעה שליטה

 1אור יוגב .1
 ת"ז

 כן כן כן - בעד 1.2 2,962,522 לא 038563748 
הצבעה, ייפוי  כתב

כוח של הנאמן לאור 
 יוגב

הון הטבע  .2
 2בע"מ

ישראל, 
 כן כן לא - בעד 1.2 2,754,351 לא 514246610

כתב הצבעה, ייפוי 
כוח של הנאמן להון 

 הטבע בע"מ

3. AAG (USA) 
3LLC 

דלאוור ארה"ב, 
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453188 

 כן כן לא - בעד 1.2 640,413 לא
 כתב הצבעה, ייפוי

 -כוח של הנאמן ל
AAG (USA) LLC 

4. AEG (USA) 
4LLC 

דלאוור ארה"ב, 
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453189 

 כן כן לא - בעד 1.2 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AEG (USA) LLC 

5. 
פסגות קופות 
גמל ופנסיה 

 בע"מ

ישראל, 
 הצבעהכתב  לא כן לא - בעד 1.2 1,467,000 כן 513765347

פסגות קרנות  .6
 נאמנות בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.2 45,126 כן 513765339

 וכתב הצבעה

7. 
מור קופות גמל 

 בע"מ
ישראל, 

הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.2 140,000 כן 514956465
 וכתב הצבעה

8. 
מור ניהול 

קרנות נאמנות 
 ( בע"מ2013)

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא  בעד 1.2 21,700 כן 514884485
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 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 5
 שחם נאמנויות בע"מ. באמצעות אלטשולרמתוך המניות, מוחזקות  2,575,430 6

9. 
הלמן אלדובי 
קופות גמל 

 ופנסיה בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.2 61,304 כן 512227265

 וכתב הצבעה

10.  
קסם קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.2 194,203 כן 510938608

11.  
סיגמא קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.2 2,985 כן 511756595

12.  
איילון קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.2 5,571 כן 513011445

13.  
מיטב דש 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.2 2,463 כן 513534974

14.  
תכלית  מיטב

קרנות נאמנות 
 בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.2 66,672 כן 513534974

15.  
הכשרה חברה 
 לביטוח בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.2 20,000 כן 520042177

16.  
שותפות סל 

 מדדים
ישראל, 

 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.2 43,490 כן 540265568

 1105907ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 
 

מקום ההתאגדות  שם בעל המניה
 ומספר זיהוי 

האם 
משקיע 
 מוסדי

כמות ניירות 
 ערך

ספרור 
נושאים שעל 

סדר היום 
בזימון 
 האסיפה

אופן הצבעה 
 )בעד/נגד(

האם בעל 
 עניין אישי 

האם נושא 
 משרה

האם בעל 
 עניין 

האם בעל 
 צבעהדרך הה שליטה

 5אור יוגב .1
 ת"ז

 כן כן כן - בעד 1.3.1 2,962,522 לא 038563748 
כתב הצבעה, ייפוי 

כוח של הנאמן לאור 
 יוגב

הון הטבע  .2
 6בע"מ

ישראל, 
כתב הצבעה, ייפוי  כן כן לא - בעד 1.3.1 2,754,351 לא 514246610

כוח של הנאמן להון 
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 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 7
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 8

 הטבע בע"מ

3. AAG (USA) 
7LLC 

ארה"ב,  דלאוור
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453188 

 כן כן לא - בעד 1.3.1 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AAG (USA) LLC 

4. AEG (USA) 
8LLC 

דלאוור ארה"ב, 
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453189 

 כן כן לא - בעד 1.3.1 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AEG (USA) LLC 

5. 
פסגות קופות 
גמל ופנסיה 

 בע"מ

ישראל, 
 כתב הצבעה לא כן לא - בעד 1.3.1 1,467,000 כן 513765347

פסגות קרנות  .6
 נאמנות בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.3.1 45,126 כן 513765339

 וכתב הצבעה

7. 
מור קופות גמל 

 בע"מ
ישראל, 

הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.3.1 140,000 כן 514956465
 וכתב הצבעה

8. 
מור ניהול 

קרנות נאמנות 
 ( בע"מ2013)

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא  בעד 1.3.1 21,700 כן 514884485

9. 
הלמן אלדובי 
קופות גמל 

 ופנסיה בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - נגד 1.3.1 61,304 כן 512227265

 וכתב הצבעה

10.  
קרנות קסם 

 נאמנות בע"מ
 ישראל,

 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.1 194,203 כן 510938608

11.  
סיגמא קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.1 2,985 כן 511756595

12.  
איילון קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 אלקטרוניתהצבעה  לא לא לא - נגד 1.3.1 5,571 כן 513011445

13.  
מיטב דש 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.1 2,463 כן 513534974

14.  
מיטב תכלית 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.1 66,672 כן 513534974
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 אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ.באמצעות  9

 שחם נאמנויות בע"מ. באמצעות אלטשולרמתוך המניות, מוחזקות  2,575,430 10
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 11
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 12

15.  
הכשרה חברה 
 לביטוח בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.1 20,000 כן 520042177

16.  
שותפות סל 

 מדדים
ישראל, 

 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.1 43,490 כן 540265568

 1105907ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 
 

מקום ההתאגדות  שם בעל המניה
 ומספר זיהוי 

האם 
משקיע 
 מוסדי

כמות ניירות 
 ערך

ספרור 
שעל נושאים 

סדר היום 
בזימון 
 האסיפה

אופן הצבעה 
 )בעד/נגד(

האם בעל 
 עניין אישי 

האם נושא 
 משרה

האם בעל 
 עניין 

האם בעל 
 דרך ההצבעה שליטה

 9אור יוגב .1
 ת"ז

 כן כן כן - בעד 1.3.2 2,962,522 לא 038563748 
כתב הצבעה, ייפוי 

כוח של הנאמן לאור 
 יוגב

הון הטבע  .2
 10בע"מ

ישראל, 
 כן כן לא - בעד 1.3.2 2,754,351 לא 514246610

כתב הצבעה, ייפוי 
כוח של הנאמן להון 

 הטבע בע"מ

3. AAG (USA) 
11LLC 

דלאוור ארה"ב, 
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453188 

 כן כן לא - בעד 1.3.2 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AAG (USA) LLC 

4. AEG (USA) 
12LLC 

ארה"ב,  דלאוור
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453189 

 כן כן לא - בעד 1.3.2 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AEG (USA) LLC 

5. 
פסגות קופות 
גמל ופנסיה 

 בע"מ

ישראל, 
 כתב הצבעה לא כן לא - בעד 1.3.2 1,467,000 כן 513765347

פסגות קרנות  .6
 נאמנות בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.3.2 45,126 כן 513765339

 וכתב הצבעה

7. 
מור קופות גמל 

 בע"מ
ישראל, 

הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.3.2 140,000 כן 514956465
 וכתב הצבעה
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 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 13

8. 
מור ניהול 

קרנות נאמנות 
 ( בע"מ2013)

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא  בעד 1.3.2 21,700 כן 514884485

9. 
הלמן אלדובי 
קופות גמל 

 ופנסיה בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - נגד 1.3.2 61,304 כן 512227265

 וכתב הצבעה

10.  
קסם קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.2 194,203 כן 510938608

11.  
סיגמא קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.2 2,985 כן 511756595

12.  
איילון קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.2 5,571 כן 513011445

13.  
מיטב דש 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.2 2,463 כן 513534974

14.  
מיטב תכלית 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.2 66,672 כן 513534974

15.  
הכשרה חברה 
 לביטוח בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.2 20,000 כן 520042177

16.  
שותפות סל 

 מדדים
ישראל, 

 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.2 43,490 כן 540265568

 1105907החזקה בני"ע שמספרו:  ההשתתפות באסיפה היא מכח
 

מקום ההתאגדות  שם בעל המניה
 ומספר זיהוי 

האם 
משקיע 
 מוסדי

כמות ניירות 
 ערך

ספרור 
נושאים שעל 

סדר היום 
בזימון 
 האסיפה

אופן הצבעה 
 )בעד/נגד(

האם בעל 
 עניין אישי 

האם נושא 
 משרה

האם בעל 
 עניין 

האם בעל 
 דרך ההצבעה שליטה

 13אור יוגב .1
 ת"ז

 כן כן כן - בעד 1.3.3 2,962,522 לא 038563748 
כתב הצבעה, ייפוי 

כוח של הנאמן לאור 
 יוגב
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 חם נאמנויות בע"מ.ש באמצעות אלטשולרמתוך המניות, מוחזקות  2,575,430 14
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 15
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 16

הון הטבע  .2
 14בע"מ

ישראל, 
 כן כן לא - בעד 1.3.3 2,754,351 לא 514246610

כתב הצבעה, ייפוי 
כוח של הנאמן להון 

 הטבע בע"מ

3. AAG (USA) 
15LLC 

ארה"ב,  דלאוור
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453188 

 כן כן לא - בעד 1.3.3 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AAG (USA) LLC 

4. AEG (USA) 
16LLC 

דלאוור ארה"ב, 
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453189 

 כן כן לא - בעד 1.3.3 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AEG (USA) LLC 

5. 
פסגות קופות 
גמל ופנסיה 

 בע"מ

ישראל, 
 כתב הצבעה לא כן לא - בעד 1.3.3 1,467,000 כן 513765347

פסגות קרנות  .6
 נאמנות בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.3.3 45,126 כן 513765339

 וכתב הצבעה

7. 
מור קופות גמל 

 בע"מ
ישראל, 

הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.3.3 140,000 כן 514956465
 וכתב הצבעה

8. 
מור ניהול 

קרנות נאמנות 
 ( בע"מ2013)

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא  בעד 1.3.3 21,700 כן 514884485

9. 
הלמן אלדובי 
קופות גמל 

 ופנסיה בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - נגד 1.3.3 61,304 כן 512227265

 וכתב הצבעה

10.  
קרנות קסם 

 נאמנות בע"מ
 ישראל,

 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.3 194,203 כן 510938608

11.  
סיגמא קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.3 2,985 כן 511756595

12.  
איילון קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 אלקטרוניתהצבעה  לא לא לא - נגד 1.3.3 5,571 כן 513011445

13.  
מיטב דש 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.3 2,463 כן 513534974

14.  
מיטב תכלית 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.3 66,672 כן 513534974
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 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 17
 שחם נאמנויות בע"מ. באמצעות אלטשולרמתוך המניות, מוחזקות  2,575,430 18
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 19
 שחם נאמנויות בע"מ. באמצעות אלטשולר 20

15.  
הכשרה חברה 
 לביטוח בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.3 20,000 כן 520042177

16.  
שותפות סל 

 מדדים
ישראל, 

 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.3 43,490 כן 540265568

 1105907ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 
 

מקום ההתאגדות  שם בעל המניה
 ומספר זיהוי 

האם 
משקיע 
 מוסדי

כמות ניירות 
 ערך

ספרור 
שעל נושאים 

סדר היום 
בזימון 
 האסיפה

אופן הצבעה 
 )בעד/נגד(

האם בעל 
 עניין אישי 

האם נושא 
 משרה

האם בעל 
 עניין 

האם בעל 
 דרך ההצבעה שליטה

 17אור יוגב .1
 ת"ז

 כן כן כן - בעד 1.3.4 2,962,522 לא 038563748 
כתב הצבעה, ייפוי 

כוח של הנאמן לאור 
 יוגב

הון הטבע  .2
 18בע"מ

ישראל, 
 כן כן לא - בעד 1.3.4 2,754,351 לא 514246610

כתב הצבעה, ייפוי 
כוח של הנאמן להון 

 הטבע בע"מ

3. AAG (USA) 
19LLC 

דלאוור ארה"ב, 
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453188 

 כן כן לא - בעד 1.3.4 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AAG (USA) LLC 

4. AEG (USA) 
20LLC 

ארה"ב,  דלאוור
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453189 

 כן כן לא - בעד 1.3.4 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AEG (USA) LLC 

5. 
פסגות קופות 
גמל ופנסיה 

 בע"מ

ישראל, 
 כתב הצבעה לא כן לא - בעד 1.3.4 1,467,000 כן 513765347

פסגות קרנות  .6
 נאמנות בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.3.4 45,126 כן 513765339

 וכתב הצבעה

7. 
מור קופות גמל 

 בע"מ
ישראל, 

הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.3.4 140,000 כן 514956465
 וכתב הצבעה
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8. 
מור ניהול 

קרנות נאמנות 
 ( בע"מ2013)

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא  בעד 1.3.4 21,700 כן 514884485

9. 
הלמן אלדובי 
קופות גמל 

 ופנסיה בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - נגד 1.3.4 61,304 כן 512227265

 וכתב הצבעה

10.  
קסם קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.4 194,203 כן 510938608

11.  
סיגמא קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.4 2,985 כן 511756595

12.  
איילון קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.4 5,571 כן 513011445

13.  
מיטב דש 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.4 2,463 כן 513534974

14.  
מיטב תכלית 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.4 66,672 כן 513534974

15.  
הכשרה חברה 
 לביטוח בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.4 20,000 כן 520042177

16.  
שותפות סל 

 מדדים
ישראל, 

 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.4 43,490 כן 540265568
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 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 21
 שחם נאמנויות בע"מ. באמצעות אלטשולרמתוך המניות, מוחזקות  2,575,430 22
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 23
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 24

 1105907מכח החזקה בני"ע שמספרו: ההשתתפות באסיפה היא 
 

מקום ההתאגדות  שם בעל המניה
 ומספר זיהוי 

האם 
משקיע 
 מוסדי

כמות ניירות 
 ערך

ספרור 
נושאים שעל 

סדר היום 
בזימון 
 האסיפה

אופן הצבעה 
 )בעד/נגד(

האם בעל 
 עניין אישי 

האם נושא 
 משרה

האם בעל 
 עניין 

האם בעל 
 דרך ההצבעה שליטה

 21אור יוגב .1
 ת"ז

 כן כן כן - בעד 1.3.5 2,962,522 לא 038563748 
כתב הצבעה, ייפוי 

כוח של הנאמן לאור 
 יוגב

הון הטבע  .2
 22בע"מ

ישראל, 
 כן כן לא - בעד 1.3.5 2,754,351 לא 514246610

כתב הצבעה, ייפוי 
כוח של הנאמן להון 

 הטבע בע"מ

3. AAG (USA) 
23LLC 

ארה"ב,  דלאוור
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453188 

 כן כן לא - בעד 1.3.5 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AAG (USA) LLC 

4. AEG (USA) 
24LLC 

דלאוור ארה"ב, 
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453189 

 כן כן לא - בעד 1.3.5 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AEG (USA) LLC 

5. 
פסגות קופות 
גמל ופנסיה 

 בע"מ

ישראל, 
 כתב הצבעה לא כן לא - בעד 1.3.5 1,467,000 כן 513765347

פסגות קרנות  .6
 נאמנות בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.3.5 45,126 כן 513765339

 וכתב הצבעה

7. 
מור קופות גמל 

 בע"מ
ישראל, 

הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.3.5 140,000 כן 514956465
 וכתב הצבעה

8. 
מור ניהול 

קרנות נאמנות 
 ( בע"מ2013)

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא  בעד 1.3.5 21,700 כן 514884485

9. 
הלמן אלדובי 
קופות גמל 

 ופנסיה בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.3.5 61,304 כן 512227265

 וכתב הצבעה

10.  
קרנות קסם 

 נאמנות בע"מ
 ישראל,

 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.5 194,203 כן 510938608
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 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 25
 שחם נאמנויות בע"מ. באמצעות אלטשולרמתוך המניות, מוחזקות  2,575,430 26
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 27

11.  
סיגמא קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.5 2,985 כן 511756595

12.  
איילון קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 אלקטרוניתהצבעה  לא לא לא - בעד 1.3.5 5,571 כן 513011445

13.  
מיטב דש 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.5 2,463 כן 513534974

14.  
מיטב תכלית 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.5 66,672 כן 513534974

15.  
הכשרה חברה 
 לביטוח בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.5 20,000 כן 520042177

16.  
שותפות סל 

 מדדים
ישראל, 

 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.5 43,490 כן 540265568

 1105907ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 
 

מקום ההתאגדות  שם בעל המניה
 ומספר זיהוי 

האם 
משקיע 
 מוסדי

כמות ניירות 
 ערך

ספרור 
שעל נושאים 

סדר היום 
בזימון 
 האסיפה

אופן הצבעה 
 )בעד/נגד(

האם בעל 
 עניין אישי 

האם נושא 
 משרה

האם בעל 
 עניין 

האם בעל 
 דרך ההצבעה שליטה

 25אור יוגב .1
 ת"ז

 כן כן כן - בעד 1.3.6 2,962,522 לא 038563748 
כתב הצבעה, ייפוי 

כוח של הנאמן לאור 
 יוגב

הון הטבע  .2
 26בע"מ

ישראל, 
 כן כן לא - בעד 1.3.6 2,754,351 לא 514246610

כתב הצבעה, ייפוי 
כוח של הנאמן להון 

 הטבע בע"מ

3. AAG (USA) 
27LLC 

דלאוור ארה"ב, 
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453188 

 כן כן לא - בעד 1.3.6 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AAG (USA) LLC 
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 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 28

4. AEG (USA) 
28LLC 

ארה"ב,  דלאוור
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453189 

 כן כן לא - בעד 1.3.6 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AEG (USA) LLC 

5. 
פסגות קופות 
גמל ופנסיה 

 בע"מ

ישראל, 
 כתב הצבעה לא כן לא - בעד 1.3.6 1,467,000 כן 513765347

פסגות קרנות  .6
 נאמנות בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - בעד 1.3.6 45,126 כן 513765339

 וכתב הצבעה

7. 
מור קופות גמל 

 בע"מ
ישראל, 

הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - נגד 1.3.6 140,000 כן 514956465
 וכתב הצבעה

8. 
מור ניהול 

קרנות נאמנות 
 ( בע"מ2013)

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.6 21,700 כן 514884485

9. 
הלמן אלדובי 
קופות גמל 

 ופנסיה בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא - נגד 1.3.6 61,304 כן 512227265

 וכתב הצבעה

10.  
קסם קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.6 194,203 כן 510938608

11.  
סיגמא קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.6 2,985 כן 511756595

12.  
איילון קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.6 5,571 כן 513011445

13.  
מיטב דש 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.6 2,463 כן 513534974

14.  
מיטב תכלית 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.6 66,672 כן 513534974

15.  
הכשרה חברה 
 לביטוח בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - בעד 1.3.6 20,000 כן 520042177

16.  
שותפות סל 

 מדדים
ישראל, 

 הצבעה אלקטרונית לא לא לא - נגד 1.3.6 43,490 כן 540265568
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 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 29
 שחם נאמנויות בע"מ. באמצעות אלטשולרמתוך המניות, מוחזקות  2,575,430 30
 אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ.באמצעות  31
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 32

 1105907החזקה בני"ע שמספרו:  ההשתתפות באסיפה היא מכח
 

מקום ההתאגדות  שם בעל המניה
 ומספר זיהוי 

האם 
משקיע 
 מוסדי

כמות ניירות 
 ערך

ספרור 
נושאים שעל 

סדר היום 
בזימון 
 האסיפה

אופן הצבעה 
 )בעד/נגד(

האם בעל 
 עניין אישי 

האם נושא 
 משרה

האם בעל 
 עניין 

האם בעל 
 דרך ההצבעה שליטה

 29אור יוגב .1
 ת"ז

 כן כן כן לא בעד 1.4 2,962,522 לא 038563748 
כתב הצבעה, ייפוי 

כוח של הנאמן לאור 
 יוגב

הון הטבע  .2
 30בע"מ

ישראל, 
 כן כן לא לא בעד 1.4 2,754,351 לא 514246610

כתב הצבעה, ייפוי 
כוח של הנאמן להון 

 הטבע בע"מ

3. AAG (USA) 
31LLC 

ארה"ב,  דלאוור
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453188 

 כן כן לא לא בעד 1.4 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AAG (USA) LLC 

4. AEG (USA) 
32LLC 

דלאוור ארה"ב, 
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453189 

 כן כן לא לא בעד 1.4 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AEG (USA) LLC 

5. 
פסגות קופות 
גמל ופנסיה 

 בע"מ

ישראל, 
 כתב הצבעה לא כן לא לא נגד 1.4 1,467,000 כן 513765347

פסגות קרנות  .6
 נאמנות בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא כן לא לא נגד 1.4 45,126 כן 513765339

 וכתב הצבעה

7. 
מור קופות גמל 

 בע"מ
ישראל, 

הצבעה אלקטרונית  לא לא לא לא בעד 1.4 140,000 כן 514956465
 וכתב הצבעה

8. 
מור ניהול 

קרנות נאמנות 
 ( בע"מ2013)

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.4 21,700 כן 514884485

9. 
הלמן אלדובי 
קופות גמל 

 ופנסיה בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא לא בעד 1.4 61,304 כן 512227265

 וכתב הצבעה
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 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 33
 שחם נאמנויות בע"מ. באמצעות אלטשולרמתוך המניות, מוחזקות  2,575,430 34

10.  
קסם קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.4 194,203 כן 510938608

11.  
סיגמא קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.4 2,985 כן 511756595

12.  
איילון קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.4 5,571 כן 513011445

13.  
מיטב דש 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.4 2,463 כן 513534974

14.  
מיטב תכלית 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.4 66,672 כן 513534974

15.  
הכשרה חברה 
 לביטוח בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.4 20,000 כן 520042177

16.  
שותפות סל 

 מדדים
ישראל, 

 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.4 43,490 כן 540265568

 1105907ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: 
 

מקום ההתאגדות  שם בעל המניה
 ומספר זיהוי 

האם 
משקיע 
 מוסדי

כמות ניירות 
 ערך

ספרור 
נושאים שעל 

סדר היום 
בזימון 
 האסיפה

אופן הצבעה 
 )בעד/נגד(

האם בעל 
 עניין אישי 

האם נושא 
 משרה

האם בעל 
 עניין 

האם בעל 
 דרך ההצבעה שליטה

 33אור יוגב .1
 ת"ז

 כן כן כן כן בעד 1.5 2,962,522 לא 038563748 
כתב הצבעה, ייפוי 

כוח של הנאמן לאור 
 יוגב

הון הטבע  .2
 34בע"מ

ישראל, 
 כן כן לא כן בעד 1.5 2,754,351 לא 514246610

כתב הצבעה, ייפוי 
כוח של הנאמן להון 

 הטבע בע"מ
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 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 35
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 36

3. AAG (USA) 
35LLC 

דלאוור ארה"ב, 
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453188 

 כן כן לא לא בעד 1.5 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AAG (USA) LLC 

4. AEG (USA) 
36LLC 

ארה"ב,  דלאוור
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453189 

 כן כן לא לא בעד 1.5 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AEG (USA) LLC 

5. 
פסגות קופות 
גמל ופנסיה 

 בע"מ

ישראל, 
 כתב הצבעה לא כן לא לא בעד 1.5 1,467,000 כן 513765347

פסגות קרנות  .6
 נאמנות בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא כן לא לא בעד 1.5 45,126 כן 513765339

 וכתב הצבעה

7. 
מור קופות גמל 

 בע"מ
ישראל, 

הצבעה אלקטרונית  לא לא לא לא בעד 1.5 140,000 כן 514956465
 וכתב הצבעה

8. 
מור ניהול 

קרנות נאמנות 
 ( בע"מ2013)

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.5 21,700 כן 514884485

9. 
הלמן אלדובי 
קופות גמל 

 ופנסיה בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא לא בעד 1.5 61,304 כן 512227265

 וכתב הצבעה

10.  
קסם קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.5 194,203 כן 510938608

11.  
סיגמא קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.5 2,985 כן 511756595

12.  
איילון קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.5 5,571 כן 513011445

13.  
מיטב דש 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.5 2,463 כן 513534974

14.  
מיטב תכלית 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.5 66,672 כן 513534974

15.  
הכשרה חברה 
 לביטוח בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.5 20,000 כן 520042177
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 שולר שחם נאמנויות בע"מ.באמצעות אלט 37
 ייעץ לחברה ומייעץ למר אור יוגב באופן אישי. סווג כבעל עניין אישי למען זהירות, לאור כך שעו"ד ויקטור תשובה  38
 שחם נאמנויות בע"מ. באמצעות אלטשולרמתוך המניות, מוחזקות  2,575,430 39
 ור תשובה ייעץ לחברה.סווגה כבעלת עניין אישי למען הזהירות, לאור כך שעו"ד ויקט 40
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 41
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ. 42

16.  
שותפות סל 

 מדדים
ישראל, 

 הצבעה אלקטרונית כן כן כן לא בעד 1.5 43,490 כן 540265568

 1105907החזקה בני"ע שמספרו:  ההשתתפות באסיפה היא מכח
 

מקום ההתאגדות  שם בעל המניה
 ומספר זיהוי 

האם 
משקיע 
 מוסדי

כמות ניירות 
 ערך

ספרור 
נושאים שעל 

סדר היום 
בזימון 
 האסיפה

אופן הצבעה 
 )בעד/נגד(

האם בעל 
 עניין אישי 

האם נושא 
 משרה

האם בעל 
 עניין 

האם בעל 
 דרך ההצבעה שליטה

 37אור יוגב .1
 ת"ז

 כן כן לא 38כן בעד 1.6 2,962,522 לא 038563748 
כתב הצבעה, ייפוי 

כוח של הנאמן לאור 
 יוגב

הון הטבע  .2
 39בע"מ

ישראל, 
 כן כן לא 40כן בעד 1.6 2,754,351 לא 514246610

כתב הצבעה, ייפוי 
כוח של הנאמן להון 

 הטבע בע"מ

3. AAG (USA) 
41LLC 

ארה"ב,  דלאוור
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453188 

 כן כן לא לא נמנע 1.6 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AAG (USA) LLC 

4. AEG (USA) 
42LLC 

דלאוור ארה"ב, 
מספר ברשם 

החברות בחו"ל 
6453189 

 לא כן לא לא נמנע 1.6 640,413 לא
כתב הצבעה, ייפוי 

 -כוח של הנאמן ל
AEG (USA) LLC 

5. 
פסגות קופות 
גמל ופנסיה 

 בע"מ

ישראל, 
 כתב הצבעה לא כן לא לא בעד 1.6 1,467,000 כן 513765347

פסגות קרנות  .6
 נאמנות בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא לא בעד 1.6 45,126 כן 513765339

 וכתב הצבעה

7. 
מור קופות גמל 

 בע"מ
ישראל, 

הצבעה אלקטרונית  לא לא לא לא בעד 1.6 140,000 כן 514956465
 וכתב הצבעה
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8. 
מור ניהול 

קרנות נאמנות 
 ( בע"מ2013)

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.6 21,700 כן 514884485

9. 
הלמן אלדובי 
קופות גמל 

 ופנסיה בע"מ

ישראל, 
הצבעה אלקטרונית  לא לא לא לא בעד 1.6 61,304 כן 512227265

 וכתב הצבעה

10.  
קסם קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.6 194,203 כן 510938608

11.  
סיגמא קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.6 2,985 כן 511756595

12.  
איילון קרנות 
 נאמנות בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.6 5,571 כן 513011445

13.  
מיטב דש 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.6 2,463 כן 513534974

14.  
מיטב תכלית 

קרנות נאמנות 
 בע"מ

 ישראל,
 הצבעה אלקטרונית לא לא לא לא בעד 1.6 66,672 כן 513534974

15.  
הכשרה חברה 
 לביטוח בע"מ

ישראל, 
 הצבעה אלקטרונית כן כן כן לא בעד 1.6 20,000 כן 520042177

16.  
שותפות סל 

 מדדים
ישראל, 

 הצבעה אלקטרונית כן כן לא כן בעד 1.6 43,490 כן 540265568
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