
  פירוט הצבעות משקיעים מוסדיים, בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 
  

  מר גבריאל זליגסון  –מינוי דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לדירקטוריון החברה  –שעל סדר היום  11.החלטה מס' 
  

 שם בעל המניות
  

 מספר סוג
  זיהוי 

 מספר
  זיהוי 

 ההשתתפות 
 היא  באסיפה

 החזקה  מכוח
  מסוג בני"ע 

 ע"ני כמות
שמכוחם 
בוצעה  
  ההצבעה 

 אופן 
  ההצבעה 

האם בעל עניין  
אישי באישור 
המינוי או בעל 

  ? 1מאפיין אחר 

 באמצעות כתב
  ו/או הצבעה
  כח  ייפוי

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו  
בין המצביע ו/או מיופה הכוח  
(שאינו בעל עניין אישי) לבין 

החברה או מי מבעלי השליטה 
  או נושא משרה בה  בה

  בעד  2,962,522 מניות רגילות 038563748 תעודת זהות  2אור יוגב
שליטה  ה יבעלמ

נושא משרה ו בחברה
  בכירה

, כתב הצבעה
ייפוי כוח של  

  הנאמן לאור יוגב

המצביע הינו מבעלי השליטה  
 בחברה ומכהן כמנכ"ל החברה. 

  3הון הטבע בע"מ 
מספר ברשם  

  בעד 2,754,351 מניות רגילות 514246610 החברות
טה  מבעלי השלי

 בחברה

כתב הצבעה, 
ייפוי כוח של  
הנאמן להון 
  הטבע בע"מ

בעלי השליטה המצביעה הינה מ
מר אור יוגב,  , יחד עםבחברה

AAG (USA) LLC ו-AEG 
(USA) LLC  בהתאם להסכם ,

  בעלי מניות בו התקשרו.

4AAG (USA) LLC   

מספר ברשם  
החברות 

  - בחו"ל
 בארה"

  בעד 640,413 רגילותמניות  6453188
ה  מבעלי השליט

 בחברה

כתב הצבעה, 
ייפוי כוח של  

 AAG -הנאמן ל
(USA) LLC  

בעלי השליטה המצביעה הינה מ
הון מר אור יוגב,  , יחד עםבחברה

 AEG (USA)-והטבע בע"מ 
LLC בהתאם להסכם בעלי ,

  מניות בו התקשרו. 

קופות גמל   פסגות
  ופנסיה בע"מ 

מספר ברשם  
  -   כתב הצבעה  משקיע מוסדי   בעד 1,486,369 מניות רגילות 513765339 החברות

  מור קופות גמל בע"מ
מספר ברשם  

  משקיע מוסדי  בעד 207,935 מניות רגילות 514956465 החברות 
הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

מור ניהול קרנות 
  בע"מ  (2013)תנאמנו

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי   בעד 16,500 מניות רגילות  514884485 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

בי קופות הלמן אלדו
  גמל ופנסיה בע"מ

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי  בעד 2,142 מניות רגילות 512227265 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

קסם קרנות נאמנות  
  בע"מ

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי  בעד 431,143 מניות רגילות 510938608 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

איילון קרנות נאמנות  
  בע"מ

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי  בעד 24,957 מניות רגילות 513011445 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

 
 א משרה בכירה או משקיע מוסדי.  בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נוש  –בעל מאפיין אחר  1
  באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ.  2
  מתוך המניות מוחזקות באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ.  2,575,430 3
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ.  4



2  

  

  -  כתב הצבעה  משקיע מוסדי  בעד 230

מיטב תכלית קרנות  
  נאמנות בע"מ

מספר ברשם  
 משקיע מוסדי  בעד 92,777 מניות רגילות 513534974 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

הכשרה חברה לביטוח  
  בע"מ

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי  נגד  25,651 מניות רגילות 520042177 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

  מדדיםשותפות סל 
מספר ברשם  

  משקיע מוסדי  נגד  90,804 מניות רגילות 540265568 החברות 
הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

חברה לניהול   -עמ"י 
קופות גמל ענפיות  

  בע"מ

מספר ברשם  
  קיע מוסדי שמ בעד 5,860 מניות רגילות  520042581 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

מגדל קרנות נאמנות  
  בע"מ

מספר ברשם  
הצבעה    מוסדי משקיע  בעד 94,511 מניות רגילות  511303661 החברות 

  -  אלקטרונית

מספר ברשם    מיטב דש גמל ופנסיה
 החברות 

הצבעה    משקיע מוסדי  בעד 44,796 מניות רגילות  512065202
 אלקטרונית

 -  

המחר חברה לניהול  
  ופ"ג ק

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי  בעד 2,500 מניות רגילות  520042615 החברות 

הצבעה  
  -  אלקטרונית

אגודה שיתופית של  
עובדי התעשייה  
האוירית לניהול  
  קופות גמל בע"מ 

  רישוםמספר 

  משקיע מוסדי  בעד 1,400 מניות רגילות  570014928
הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

חב' לנהול ק"ג של 
  העוב' בעת"א

רשם  ר במספ
  משקיע מוסדי  בעד 300 מניות רגילות  513452003 החברות 

הצבעה  
  -  אלקטרונית

תגמולים של העובדים 
  יפו -בעת"א

מספר ברשם  
הצבעה    מוסדי משקיע  בעד 1,300 מניות רגילות  570002618 החברות 

  -  אלקטרונית

קרנות נאמנות   סיגמא
  בע"מ

מספר ברשם  
 החברות 

הצבעה    משקיע מוסדי  בעד 6,697 מניות רגילות  511756595
 אלקטרונית

 -  

STATE STREET 
BANK  

מספר ברשם  
החברות 

 -בחו"ל 
 בארה"

  -  כתב הצבעה  משקיע מוסדי   בעד  4,004 מניות רגילות  41867445

THE BANK OF 
NEW YORK 

MELLON 

מספר ברשם  
החברות 

  - בחו"ל
 בארה"

  -  כתב הצבעה  משקיע מוסדי   בעד  192,488 מניות רגילות  774280309

  



3  

  
  כהונה של מר גבי זליגסון, יו"ר דירקטוריון החברה  אישור תנאי –שעל סדר היום  .21' החלטה מס

  

 שם בעל המניות
  

 מספר סוג
  זיהוי 

 מספר
  זיהוי 

 ההשתתפות 
 היא  באסיפה

 החזקה  מכוח
  מסוג בני"ע 

 ע"ני כמות
שמכוחם 
בוצעה  
  ההצבעה 

 אופן 
  ההצבעה 

האם בעל עניין  
תנאי  אישי באישור 

או בעל  הכהונה
  ? 5מאפיין אחר 

 באמצעות כתב
  ו/או הצבעה
  כח  ייפוי

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו  
בין המצביע ו/או מיופה הכוח  
(שאינו בעל עניין אישי) לבין 

החברה או מי מבעלי השליטה 
  או נושא משרה בה  בה

  בעד  2,962,522 מניות רגילות 038563748 תעודת זהות  6אור יוגב
שליטה  ה יבעלמ

נושא משרה ו בחברה
  בכירה

כתב הצבעה, 
ייפוי כוח של  

  הנאמן לאור יוגב

המצביע הינו מבעלי השליטה  
 בחברה ומכהן כמנכ"ל החברה. 

  7הון הטבע בע"מ 
מספר ברשם  

  בעד 2,754,351 מניות רגילות 514246610 החברות
מבעלי השליטה  

 בחברה

כתב הצבעה, 
ייפוי כוח של  
הנאמן להון 
  הטבע בע"מ

בעלי השליטה מהמצביעה הינה 
מר אור יוגב,  , יחד עםבחברה

AAG (USA) LLC ו-AEG 
(USA) LLC  בהתאם להסכם ,

  בעלי מניות בו התקשרו.

8AAG (USA) LLC   

מספר ברשם  
החברות 

  – בחו"ל
  בארה"

  בעד 640,413 רגילותמניות  6453188
מבעלי השליטה  

 בחברה

כתב הצבעה, 
ייפוי כוח של  

 AAG -הנאמן ל
(USA) LLC  

בעלי השליטה מ המצביעה הינה
הון מר אור יוגב,  , יחד עםבחברה

 AEG (USA)-והטבע בע"מ 
LLC בהתאם להסכם בעלי ,

  מניות בו התקשרו. 

קופות גמל   פסגות
  ופנסיה בע"מ 

מספר ברשם  
  -   כתב הצבעה  משקיע מוסדי   בעד 1,486,369 מניות רגילות 513765339 החברות 

  מור קופות גמל בע"מ
מספר ברשם  

  משקיע מוסדי  בעד 207,935 מניות רגילות 514956465 החברות 
הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

מור ניהול קרנות 
  בע"מ  (2013)תנאמנו

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי   בעד 16,500 מניות רגילות  514884485 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

הלמן אלדובי קופות 
  גמל ופנסיה בע"מ

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי  נגד  2,142 מניות רגילות 512227265 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

קסם קרנות נאמנות  
  בע"מ

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי  נגד  431,143 מניות רגילות 510938608 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

איילון קרנות נאמנות  
  בע"מ

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי  נגד  24,957 מניות רגילות 513011445 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

 
 בכירה או משקיע מוסדי.   , נושא משרהתנאי הכהונהבעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור   –בעל מאפיין אחר  5
  באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ.  6
  מתוך המניות מוחזקות באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ.  2,575,430 7
 באמצעות אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ.  8



4  

  

  -  כתב הצבעה  משקיע מוסדי  נגד  230

מיטב תכלית קרנות  
  נאמנות בע"מ

מספר ברשם  
 משקיע מוסדי  נגד  92,777 מניות רגילות 513534974 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

הכשרה חברה לביטוח  
  בע"מ

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי  נגד  25,651 מניות רגילות 520042177 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

  מדדיםתפות סל שו
מספר ברשם  

  משקיע מוסדי  נגד  90,804 מניות רגילות 540265568 החברות 
הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

חברה לניהול   -עמ"י 
קופות גמל ענפיות  

  בע"מ

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי  נגד  5,860 מניות רגילות  520042581 החברות 

הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

מגדל קרנות נאמנות  
  בע"מ

מספר ברשם  
הצבעה    מוסדי משקיע  נגד  94,511 מניות רגילות  511303661 רות החב

  -  אלקטרונית

מספר ברשם    מיטב דש גמל ופנסיה
 החברות 

הצבעה    משקיע מוסדי  נגד  44,796 מניות רגילות  512065202
 אלקטרונית

 -  

המחר חברה לניהול  
  קופ"ג 

מספר ברשם  
  י משקיע מוסד נגד  2,500 מניות רגילות  520042615 החברות 

הצבעה  
  -  אלקטרונית

אגודה שיתופית של  
עובדי התעשייה  
האוירית לניהול  
  קופות גמל בע"מ 

  רישוםמספר 

  משקיע מוסדי  נגד  1,400 מניות רגילות  570014928
הצבעה  

 אלקטרונית
 -  

חב' לנהול ק"ג של 
  העוב' בעת"א

מספר ברשם  
  משקיע מוסדי  בעד 300 מניות רגילות  513452003 החברות 

הצבעה  
  -  קטרוניתאל

תגמולים של העובדים 
  יפו -בעת"א

מספר ברשם  
הצבעה    מוסדי משקיע  בעד 1,300 מניות רגילות  570002618 החברות 

  -  אלקטרונית

קרנות נאמנות  סיגמא 
  בע"מ

מספר ברשם  
 החברות 

הצבעה    משקיע מוסדי   נגד  6,697 מניות רגילות  511756595
 אלקטרונית

 -  

STATE STREET 
BANK  

מספר ברשם  
החברות 

  - בחו"ל
 בארה"

  -  כתב הצבעה  משקיע מוסדי   בעד  4,004 מניות רגילות  41867445

THE BANK OF 
NEW YORK 

MELLON 

מספר ברשם  
החברות 

  - בחו"ל
 בארה"

  -  כתב הצבעה  משקיע מוסדי   נגד   192,488 מניות רגילות  774280309
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