
 פירוט הצבעות משקיעים מוסדיים, בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
 

   מר גוזה פרץ –מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה  –שעל סדר היום  .11החלטה מס' 

 

 שם בעל המניות
 

 מספר סוג
 זיהוי מספר זיהוי

 התאגדות מקום
 של

 או המניות בעל
בני"ע/  המחזיק
 הדרכון מדינת

 ההשתתפות
 פהבאסי

 היא
 מכוח

 החזקה
בני"ע 

 שמספרו

 ע"ני כמות

בעל שליטה 
בחברה או 
בעל עניין 

אישי באישור 
 המינוי

 אופן
 ההצבעה

באופן אישי ו/או 
 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 
 בההשליטה 

מספר ברשם  מוס הולדקו בע"מ
 - כתב הצבעה בעד כן 39,350,594 1168558 ישראל 515674406 החברות

מספר ברשם  אורי מקס בע"מ
 החברות

 - כתב הצבעה בעד כן 25,622,043 1168558 ישראל 515070969

מספר ברשם  אוריה ואיריס בע"מ
 החברות

 - תב הצבעהכ בעד כן 25,622,043 1168558 ישראל 515053742

BROWN 

BROTHERS 

HARRIMN 

(LUXEMBOURG) 

S.C 

מספר תאגיד 
 זר

 בעד לא 852,408 1168558 ארה"ב 13-4973745
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

BNP PARIBAS 

SECURITIES 

SERVICES 

מספר תאגיד 
 זר

 בעד לא 570,539 1168558 צרפת 552108011
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

CITIBANK N.A  תאגיד מספר
 זר

 בעד לא 868,482 1168558 ארה"ב 1461
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

GOLDMAN 

SACHS CO LLC 
מספר תאגיד 

 זר
 בעד לא 3,241,697 1168558 ארה"ב 1560743

כתב הצבעה 
 וייפוי כוח

- 

JEFFERIES LLC  מספר תאגיד
 זר

 בעד לא 700,000 1168558 ארה"ב 95-2622900
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 
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JPMCL  מספר תאגיד
 זר

000000746 
 הממלכה

 המאוחדת
 בעד לא 6,979,483 1168558

כתב הצבעה 
 וייפוי כוח

- 

TNT  מספר תאגיד
 זר

000122020 
 הממלכה

 המאוחדת
 בעד לא 655,000 1168558

כתב הצבעה 
 וייפוי כוח

- 

UBS LLC/CUST 

Acc FOBO 

Customer-ION 

מספר תאגיד 
 זר

 בעד לא 869,448 1168558 ארה"ב 133873445
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

STATE STREET 

BANK AND 

TRUST 

COMPANY 

מספר תאגיד 
 זר

 בעד לא 4,553,800 1168558 ארה"ב 04-1867445
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

BANK OF NEW 

YORK MELLON 
מספר תאגיד 

 זר
 בעד לא 12,977,118 1168558 ארה"ב 774280309

כתב הצבעה 
 חוייפוי כו

- 

BANK OF NEW 

YORK MELLON 

SA/NV 

מספר תאגיד 
 זר

0806.743.1
59 

 בעד לא 350,909 1168558 ארה"ב
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

מספר ברשם  כלל סל מניות ישראל
 החברות

 בעד לא 2,272,326 1168558 ישראל 540271491
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

עתודות קרן פנסיה 

לשכירים ועצמאיים 

 בע"מ

ספר ברשם מ
 החברות

 בעד לא 67,674 1168558 ישראל 511789190
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

 בעד לא 533 1168558 ישראל 24818171 מספר ת.ז. שירי איתן
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

קסם קרנות נאמנות 

 "מבע
מספר ברשם 

 החברות
 בעד לא 85,000 1168558 ישראל 510938608

הצבעה 
 אלקטרונית

- 
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אנליסט 

 .אמ.אס.ניהול קרנאי
מספר ברשם 

 החברות
 בעד לא 12,800 1168558 ישראל 511146490

הצבעה 
 אלקטרונית

- 

הראל קרנות נאמנות 

 בע"מ
מספר ברשם 

 החברות
 בעד לא 45,227 1168558 ישראל 511776783

הצבעה 
 אלקטרונית

- 

שחם  -אלטשולר 

ניהול קרנות נאמנות 

 בע"מ

מספר ברשם 
 החברות

 בעד לא 1,650,585 1168558 אלישר 511944670
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

אלדובי קופות  -הלמן 

 גמל ופנסיה בע"מ
מספר ברשם 

 החברות
 1168558 ישראל 512227265

135,000 
 בעד לא 

הצבעה 
 אלקטרונית

- 

איילון קרנות נאמנות 

 ב"מ
מספר ברשם 

 החברות
 בעד לא 80,358 1168558 ישראל 513011445

הצבעה 
 אלקטרונית

- 

מיטב תכלית קרנות 

 נאמנות בע"מ
מספר ברשם 

 החברות
 בעד לא 41,318 1168558 ישראל 513534974

הצבעה 
 אלקטרונית

- 

ניהול  -ילין לפידות 

 קרנות נאמנות בע"מ
מספר ברשם 

 החברות
 בעד לא 230,000 1168558 ישראל 513846808

הצבעה 
 אלקטרונית

- 

מספר ברשם  מור קופות גמל בע"מ
 החברות

 בעד לא 2,166,770 1168558 ישראל 514884485
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

גילעד גימלאות 

 לעובדים דתיים בע"מ
מספר ברשם 

 החברות
 בעד לא 160,000 1168558 ישראל 520023094

הצבעה 
 אלקטרונית

- 

הפניקס חברה 

 לביטוח בע"מ
מספר ברשם 

 החברות
 בעד לא 269,833 1168558 ישראל 520023185

הצבעה 
 וניתאלקטר

- 

איילון חברה לביטוח 

 בע"מ
מספר ברשם 

 החברות
 בעד לא 80,000 1168558 ישראל 520042169

הצבעה 
 אלקטרונית

- 
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הכשרה חברה 

 לביטוח בע"מ
מספר ברשם 

 החברות
 בעד לא 66,000 1168558 ישראל 520042177

הצבעה 
 אלקטרונית

- 

 מניות-שותפות

 ישראל
מספר ברשם 

 החברות
 בעד לא 1,932,145 1168558 ישראל 540253275

הצבעה 
 אלקטרונית

- 

מניות -מגדל סל

 ישראל
מספר ברשם 

 החברות
 בעד לא 2,200,000 1168558 ישראל 540282217

הצבעה 
 אלקטרונית

- 
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   מר איתן סטולר –מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה  –שעל סדר היום  1.2החלטה מס' 

 

 שם בעל המניות
 

 מספר סוג
 זיהוי מספר ויזיה

 התאגדות מקום
 של

 או המניות בעל
בני"ע/  המחזיק
 הדרכון מדינת

 ההשתתפות
 באסיפה

 היא
 מכוח

 החזקה
בני"ע 

 שמספרו

 ע"ני כמות

בעל שליטה 
בחברה או 
בעל עניין 

אישי באישור 
 המינוי

 אופן
 ההצבעה

באופן אישי ו/או 
 באמצעות כתב

 ו/או הצבעה
 כח ייפוי

אם לחברה ידוע על 
שהו בין קשר כל

המצביע ו/או מיופה 
הכוח )שאינו בעל 
עניין אישי( לבין 

החברה או מי מבעלי 
 השליטה בה

 מוס הולדקו בע"מ
מספר 
ברשם 
 החברות

 - כתב הצבעה בעד כן 39,350,594 1168558 ישראל 515674406

 אורי מקס בע"מ
מספר 
ברשם 
 החברות

 - עהכתב הצב בעד כן 25,622,043 1168558 ישראל 515070969

 אוריה ואיריס בע"מ
מספר 
ברשם 
 החברות

 - כתב הצבעה בעד כן 25,622,043 1168558 ישראל 515053742

BROWN 

BROTHERS 

HARRIMN 

(LUXEMBOURG) 

S.C 

מספר 
 תאגיד זר

 בעד לא 852,408 1168558 ארה"ב 13-4973745
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

BNP PARIBAS 

SECURITIES 

SERVICES 

מספר 
 זר תאגיד

 בעד לא 570,539 1168558 צרפת 552108011
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

CITIBANK N.A  מספר
 תאגיד זר

 בעד לא 868,482 1168558 ארה"ב 1461
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

GOLDMAN 

SACHS CO LLC 
מספר 

 תאגיד זר
 בעד לא 3,241,697 1168558 ארה"ב 1560743

כתב הצבעה 
 וייפוי כוח

- 



6 

 

JEFFERIES LLC  מספר
 תאגיד זר

 בעד לא 700,000 1168558 ארה"ב 95-2622900
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

JPMCL  מספר
 תאגיד זר

000000746 
 הממלכה

 המאוחדת
 בעד לא 6,979,483 1168558

כתב הצבעה 
 וייפוי כוח

- 

TNT  מספר
 תאגיד זר

000122020 
 הממלכה

 המאוחדת
 בעד לא 655,000 1168558

כתב הצבעה 
 ייפוי כוחו

- 

UBS LLC/CUST 

Acc FOBO 

Customer-ION 

מספר 
 תאגיד זר

 בעד לא 869,448 1168558 ארה"ב 133873445
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

STATE STREET 

BANK AND 

TRUST 

COMPANY 

מספר 
 תאגיד זר

 בעד לא 4,553,800 1168558 ארה"ב 04-1867445
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

BANK OF NEW 

YORK MELLON 
מספר 

 תאגיד זר
 בעד לא 12,977,118 1168558 ארה"ב 774280309

כתב הצבעה 
 וייפוי כוח

- 

BANK OF NEW 

YORK MELLON 

SA/NV 

מספר 
 תאגיד זר

0806.743.1
59 

 בעד לא 350,909 1168558 ארה"ב
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

 כלל סל מניות ישראל
מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 2,272,326 1168558 ישראל 540271491
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

עתודות קרן פנסיה 

לשכירים ועצמאיים 

 בע"מ

מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 67,674 1168558 ישראל 511789190
כתב הצבעה 

 וייפוי כוח
- 

 בעד לא 533 1168558 ישראל 24818171 מספר ת.ז. שירי איתן
הצבעה 

 אלקטרונית
- 
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קסם קרנות נאמנות 

 "מבע

מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 85,000 1168558 ישראל 510938608
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

אנליסט 

 אי.אמ.אס.ניהול קרנ

מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 12,800 1168558 ישראל 511146490
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

הראל קרנות נאמנות 

 בע"מ

מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 45,227 1168558 ישראל 511776783
עה הצב

 אלקטרונית
- 

שחם ניהול  -אלטשולר 

 קרנות נאמנות בע"מ

מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 1,650,585 1168558 ישראל 511944670
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

אלדובי קופות  -הלמן 

 גמל ופנסיה בע"מ

מספר 
ברשם 
 החברות

 1168558 ישראל 512227265
135,000 

 בעד לא 
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

נאמנות איילון קרנות 

 ב"מ

מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 80,358 1168558 ישראל 513011445
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

מיטב תכלית קרנות 

 נאמנות בע"מ

מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 41,318 1168558 ישראל 513534974
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

ניהול  -ילין לפידות 

 קרנות נאמנות בע"מ

מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 230,000 1168558 אלישר 513846808
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

 מור קופות גמל בע"מ
מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 2,166,770 1168558 ישראל 514884485
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

גילעד גימלאות 

 לעובדים דתיים בע"מ

מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 160,000 1168558 ישראל 520023094
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

חברה לביטוח הפניקס 

 בע"מ

מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 269,833 1168558 ישראל 520023185
הצבעה 

 אלקטרונית
- 
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איילון חברה לביטוח 

 בע"מ

מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 80,000 1168558 ישראל 520042169
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

הכשרה חברה לביטוח 

 בע"מ

מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 66,000 1168558 ישראל 520042177
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

 ישראל מניות-שותפות
מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 1,932,145 1168558 ישראל 540253275
הצבעה 

 אלקטרונית
- 

 מניות ישראל-מגדל סל
מספר 
ברשם 
 החברות

 בעד לא 2,200,000 1168558 ישראל 540282217
הצבעה 

 אלקטרונית
- 
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