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המצביעות

אחוז מתוך 
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המשתתפות
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בכירה

מינוי רואה 
קסלמן וקסלמן 
כרואה חשבון 

מבקר

מינוי יוסף 
תורג'מן 
לכהונת 
דירקטור

מינוי שרה 
ויינשטיין 
לכהונת 

דירקטורית

מינוי אהרון 
זוהר לכהונת 

דירקטור בלתי 
תלוי

מינוי שרית 
חרל"פ לכהונת 

דירקטורית 
בלתי תלויה

בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.02% 32,670              מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל510918741אילים קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.00% 0                       מאיה בוארון - 029492186הצבעה אלקטרוניתישראל510938608קסם קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.13% 170,582            מאיה בוארון - 029492186הצבעה אלקטרוניתישראל510938608קסם קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.19% 260,000            מאיה בוארון - 029492186הצבעה אלקטרוניתישראל510938608קסם קרנות נאמנות בע"מ

בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.07% 100,000            מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.13% 180,001            מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.17% 225,999            מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.02% 26,189              מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.04% 59,806              מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.16% 217,000            מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.04% 49,631              מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.10% 129,508            מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל513534974מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ

בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.00% 5,000                מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל511303661מגדל קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.01% 10,000              מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל511303661מגדל קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.04% 50,000              מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל511303661מגדל קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.07% 100,867            מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל511303661מגדל קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.03% 34,067              מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל511303661מגדל קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.04% 56,003              מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל511303661מגדל קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.10% 136,132            מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל511776783הראל קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.06% 80,000              מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל511776783הראל קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.09% 120,000            מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל511776783הראל קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.12% 160,000            מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל511776783הראל קרנות נאמנות בע"מ

בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.13% 171,423            מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל512536608אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ

בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.43% 582,099            מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל512536608אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.08% 115,450            מאיה בוארון - 029492186הצבעה אלקטרוניתישראל514884485מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.18% 239,528            מאיה בוארון - 029492186הצבעה אלקטרוניתישראל514884485מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.59% 796,324            מאיה בוארון - 029492186הצבעה אלקטרוניתישראל514884485מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי1.35% 1,837,969         מאיה בוארון - 029492186הצבעה אלקטרוניתישראל514884485מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ

בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.02% 33,115              מאיה בוארון - 029492186הצבעה אלקטרוניתישראל513011445איילון קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.20% 277,156            מאיה בוארון - 029492186הצבעה אלקטרוניתישראל513011445איילון קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.24% 321,474            מאיה בוארון - 029492186הצבעה אלקטרוניתישראל513011445איילון קרנות נאמנות בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.51% 697,987            מאיה בוארון - 029492186הצבעה אלקטרוניתישראל513011445איילון קרנות נאמנות בע"מ

בעדבעדבעדבעדלא משתתףמוסדי0.00% 5,204                לטם הכט - 302887724הצבעה אלקטרוניתישראל513611509ילין לפידות קופות גמל בע"מ
בעדבעדבעדבעדלא משתתףמוסדי0.02% 22,119              לטם הכט - 302887724הצבעה אלקטרוניתישראל513611509ילין לפידות קופות גמל בע"מ
בעדבעדבעדבעדלא משתתףמוסדי0.06% 81,554              לטם הכט - 302887724הצבעה אלקטרוניתישראל513611509ילין לפידות קופות גמל בע"מ
בעדבעדבעדבעדלא משתתףמוסדי0.25% 336,100            לטם הכט - 302887724הצבעה אלקטרוניתישראל513611509ילין לפידות קופות גמל בע"מ
בעדבעדבעדבעדלא משתתףמוסדי0.37% 504,937            לטם הכט - 302887724הצבעה אלקטרוניתישראל513611509ילין לפידות קופות גמל בע"מ
בעדבעדבעדבעדלא משתתףמוסדי0.59% 802,967            לטם הכט - 302887724הצבעה אלקטרוניתישראל513611509ילין לפידות קופות גמל בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.10% 130,922            מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל520042177הכשרה חברה לביטוח בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.98% 1,336,799         מרב קציר - 031849227הצבעה אלקטרוניתישראל520042177הכשרה חברה לביטוח בע"מ
בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי5.78% 7,860,261         -כתב הצבעהישראל520023185הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי0.21% 283,047            -כתב הצבעהישראל540265568שותפות סל מדדים מניות

בעדבעדבעדבעדבעדמוסדי1.89% 2,567,502         -כתב הצבעהישראל511944670אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ

בעדבעדנמנענמנעבעד-0.01% 14,944              -הצבעה אלקטרונית-201268679שמאי אושרי
בעדבעדבעדבעדבעד-0.00% 600                   -הצבעה אלקטרונית-45486933שלומי שלום

וויי-בוקס השקעות בע"מ, מר יעקב גורסד 
ותאודור קפיטל בע"מ

514325919 
+326980703+ 

514528694
בעדבעדבעדבעדבעדבעל שליטה84.39% 114,776,888     -נוכחות באסיפהישראל

134,246,945135,984,882135,984,882135,999,826135,999,826בעד
00000נגד

014,94414,94400נמנע 135,999,826     סה"כ משתתפים
1,752,8810000לא משתתף

וויי - בוקס נדל"ן בע"מ
תוצאות הצבעה באסיפה כללית שנתית של החברה שנערכה ביום 31 בדצמבר 2019
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