
סה"כ
מניה חברה זרה

אסיפת
יחידת השתתפות

אסיפת
אסיפת תעודת סל אסיפת כתבי אופציה אסיפת אג"ח אסיפת מניות מיוחדת אסיפת מניות שנתית סוגי אסיפות

12 0 0 0 0 5 2 5 מספר אסיפות בהשתתפות הקופה

78 0 1 0 2 46 12 17 מספר אסיפות בשוק

בהתאם
לוועדת

ההשקעות

ניגוד
עניינים

תנאי
העסקה

שונו
(ד)

תמיכה
בהכרעה
% מיוחד

(ג)

תמיכה
בהכרעה
% רגיל

(ג)

רוב
נדרש

להצבעה
באסיפה

החלטת
האסיפה

הצבעת
הקופה

חוות דעת
(ה)

נושאים שעל סדר היום
סוג

האסיפה
תאריך

האסיפה

%
אחזקה

(ב)

שווי שוק
חברה

אש"ח (א)
שם החברה

√ רוב נדרש רוב נדרש נגד נגד נגד(א)

1. אישור מיזוג משולש הופכי בין החברה
ובין אילקס מדיקל, בדרך של הקצאת מניות

אילקס עבור בעלי מניות מדטכניקה
מהציבור.

נדחית 09.06.2013 1.01 175,041
בע"מ 253013

מדטכניקה
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√ 93.67 רוב נדרש בעד בעד בעד(א)

1. אישור התקשרותה של החברה בשליטתה
(בעקיפין) של החברה עם חברה בת של בעלת

השליטה בחברה בהסכם לביצוע עבודות
קבלנות ברומניה. בנוסף, הסכם הלוואה של

חברת דניה רום לטובת AFI NV בהיקף של כ-
4.5 מ' אירו.

מיוחדת 09.06.2013 0.14 1,149,713
אפריקה ישראל נכסים

בע"מ 1091354
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√ רוב נדרש רוב נדרש בעד אין חוו"ד(א)
1. קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של

החברה במקרקעין במתחם הרחובות נווה
יהושע ארנון וכנרת ברמת גן.

אג"ח ה 09.06.2013 5.63 38,813
א.לוי השקעות ובנין

בע"מ 7190168
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√ רוב נדרש רוב נדרש בעד אין חוו"ד(א)
2. קבלת החלטה בנוגע למכירת זכויותיה של

החברה בדירה ברחוב הירקון 208.

√ רוב נדרש רוב נדרש בעד אין חוו"ד(א)
3. קבלת החלטה בנוגע להסכם הפשרה עם

מיורקה.

√ רוב נדרש בעד (1) ללא חוות דעת 1. בעד הצעת אספן גרופ. נמשכת 09.06.2013 0.49 32,475
חבס השקעות (1960)

בע"מ 4150090
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√ רוב נדרש ללא הצבעה ללא חוות דעת 2. בעד הצעת דויטשבנק.

√ רוב נדרש ללא הצבעה ללא חוות דעת 3. בעד הצעת קרן מוסטנג.

√ רוב נדרש ללא הצבעה ללא חוות דעת 4. בעד הצעת בי ג'י איי.

√ רוב נדרש ללא הצבעה ללא חוות דעת 5. נגד כל חלופות המימון המוצעות לעיל.

√ רוב נדרש ללא הצבעה ללא חוות דעת 6. נמנע.

√ רוב נדרש בעד ללא חוות דעת
7. נקיטת הליכים לשם הגנה על זכויות

מחזיקי אגרות החוב.

√ רוב נדרש בעד ללא חוות דעת
8. קבלת החלטה בדבר הסמכת הנאמנים לפנות

להליך בוררות או למנות בורר.

√ רוב נדרש בעד ללא חוות דעת 9. הסמכת הנאמן לדחיית מועדים.

השתתפות גמל אקדמאים באסיפות כלליות מתאריך 09/06/2013 עד תאריך 13/06/2013

(א) הנתונים נכונים לתאריך 16/06/2013
(ב) % אחזקה מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר

(ג) % התמיכה בהכרעה מתבסס על דיווחי החברות
(ד) החברה שיפרה את תנאי העסקה טרם נעילת האסיפה

(ה) חוות דעת (פ) נכתבה ע"י פועלים סהר, חוות דעת  (א) נכתבה ע"י אנטרופי



בהתאם
לוועדת

ההשקעות

ניגוד
עניינים

תנאי
העסקה

שונו
(ד)

תמיכה
בהכרעה
% מיוחד

(ג)

תמיכה
בהכרעה
% רגיל

(ג)

רוב
נדרש

להצבעה
באסיפה

החלטת
האסיפה

הצבעת
הקופה

חוות דעת
(ה)

נושאים שעל סדר היום
סוג

האסיפה
תאריך

האסיפה

%
אחזקה

(ב)

שווי שוק
חברה

אש"ח (א)
שם החברה

√ רוב נדרש ללא חוות דעת
1. אישור הענקת כתב השיפוי של החברה

למנכ"ל החברה המעניק שירותי ייעוץ בחברה
נוספת בקבוצת בעל השליטה.

נמשכת 10.06.2013 0.32 245,165
סקורפיו נדל"ן בע"מ

1113398
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√ מבוטלת מבוטלת בעד בעד(א)

1. אישור ביצוע איחוד של הון המניות
הרשום והמונפק של החברה, באופן שכל אחת

ממניות החברה בנות 5 ש"ח ערך נקוב כל
אחת תפוצל לחמש מניות החברה בנות 1 ש"ח

ערך  נקוב כל אחת. ההמלצה הינה בהתאם
להיקף האחזקהבמועד הקובע.

מבוטלת 12.06.2013 0.05 2,639,660
הפניקס אחזקות בע"מ

767012
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√ מבוטלת מבוטלת בעד בעד(א)
2. קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר

ההתאגדות של החברה. ההמלצה הינה בהתאם
להיקף האחזקה במועד הקובע.

√ מבוטלת מבוטלת בעד בעד(א)
3. קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה.

ההמלצה הינה בהתאם להיקף האחזקה במועד
הקובע.

√ מבוטלת מבוטלת בעד בעד(א)

1. אישור ביצוע איחוד של הון המניות
הרשום והמונפק של החברה, באופן שכל אחת

ממניות החברה בנות 5 ש"ח ערך נקוב כל
אחת תפוצל לחמש מניות החברה בנות 1 ש"ח

ערך  נקוב כל אחת. ההמלצה הינה בהתאם
להיקף האחזקהבמועד הקובע.

מבוטלת 12.06.2013 0.05 2,639,660
הפניקס אחזקות בע"מ

767012
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√ מבוטלת מבוטלת בעד בעד(א)
2. קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר

ההתאגדות של החברה. ההמלצה הינה בהתאם
להיקף האחזקה במועד הקובע.

√ מבוטלת מבוטלת בעד בעד(א)
3. קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה.

ההמלצה הינה בהתאם להיקף האחזקה במועד
הקובע.

√ מבוטלת מבוטלת בעד בעד(א)

1. אישור ביצוע איחוד של הון המניות
הרשום והמונפק של החברה, באופן שכל אחת

ממניות החברה בנות 5 ש"ח ערך נקוב כל
אחת תפוצל לחמש מניות החברה בנות 1 ש"ח

ערך  נקוב כל אחת. ההמלצה הינה בהתאם
להיקף האחזקהבמועד הקובע.

מבוטלת 12.06.2013 0.05 2,639,660
הפניקס אחזקות בע"מ

767012
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√ מבוטלת מבוטלת בעד בעד(א)
2. קבלת החלטה בדבר תיקון תזכיר

ההתאגדות של החברה. ההמלצה הינה בהתאם
להיקף האחזקה במועד הקובע.

√ מבוטלת מבוטלת בעד בעד(א)
3. קבלת החלטה בדבר תיקון תקנון החברה.

ההמלצה הינה בהתאם להיקף האחזקה במועד
הקובע.

השתתפות גמל אקדמאים באסיפות כלליות מתאריך 09/06/2013 עד תאריך 13/06/2013

(א) הנתונים נכונים לתאריך 16/06/2013
(ב) % אחזקה מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר

(ג) % התמיכה בהכרעה מתבסס על דיווחי החברות
(ד) החברה שיפרה את תנאי העסקה טרם נעילת האסיפה

(ה) חוות דעת (פ) נכתבה ע"י פועלים סהר, חוות דעת  (א) נכתבה ע"י אנטרופי



בהתאם
לוועדת

ההשקעות

ניגוד
עניינים

תנאי
העסקה

שונו
(ד)

תמיכה
בהכרעה
% מיוחד

(ג)

תמיכה
בהכרעה
% רגיל

(ג)

רוב
נדרש

להצבעה
באסיפה

החלטת
האסיפה

הצבעת
הקופה

חוות דעת
(ה)

נושאים שעל סדר היום
סוג

האסיפה
תאריך

האסיפה

%
אחזקה

(ב)

שווי שוק
חברה

אש"ח (א)
שם החברה

√ 100.00 רוב נדרש בעד בעד בעד(א)
1. תיקון הסכם מתן השירותים בין החברה

לבין קרדן NV חברה המצויה בשליטת בעלי
השליטה בחברה.

שנתית 13.06.2013 0.42 109,576
קרדן ישראל בע"מ

1210079
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√ רוב נדרש רוב נדרש דיון דיון דיון(א)
2. דיון בדו"חות הכספיים של החברה

ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2012.

√ רוב נדרש רוב נדרש בעד בעד בעד(א)

3. אישור מינויו של משרד רואה חשבון
קוסט פורר גבאי את קסירר וכן קבלת דיווח

על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את
שכרו.

√ רוב נדרש רוב נדרש בעד בעד בעד(א)
4. אישור מינויו של מר יוסף גרינפלד

כדירקטור בחברה.

√ רוב נדרש רוב נדרש בעד נגד נגד(א)
5. אישור מינויו של מר איתן רכטר

כדירקטור בחברה.

√ רוב נדרש רוב נדרש בעד נגד נגד(א)
6. אישור מינויו של מר אביהו בן נון

כדירקטור בחברה.

√ רוב נדרש רוב נדרש בעד בעד בעד(א)
7. אישור מינויו של מר יצחק גרוסמן

כדירקטור בחברה.

√ רוב נדרש רוב נדרש בעד בעד בעד(א)
8. אישור מינויו של מר יהושע נאמן

כדירקטור בחברה ואישור סיווגו כדירקטור
בלתי תלוי.

√ 100.00 רוב נדרש בעד בעד בעד(א)
9. אישור מינויו מחדש של מר גדעון דרמן

כדירקטור חיצוני בחברה.

√ רוב נדרש 89.99 בעד בעד בעד(א)
1. התקשרות עם יורוקום תקשורת בע"מ

בהסכם ניהול מעודכן לשירותי ניהול
וייעוץ.

מיוחדת 13.06.2013 0.32 12,385,857
בזק החברה הישראלית

בע"מ 230011
לתקשורת

10

√ רוב נדרש 98.66 בעד נגד אין חוו"ד(א)
1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום

למחזיקי אגרות החוב סדרה ח'.
אג"ח ח 13.06.2013 0.83 20,000 קמור בע"מ 1320134 11

√ רוב נדרש נגד אין חוו"ד(א)
1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום

למחזיקי אגרות החוב סדרה ח'.
חש 11/12

אג"ח ח
13.06.2013 0.83 0 קמור בע"מ 1320167 12

השתתפות גמל אקדמאים באסיפות כלליות מתאריך 09/06/2013 עד תאריך 13/06/2013

(א) הנתונים נכונים לתאריך 16/06/2013
(ב) % אחזקה מתבסס על ערך נקוב באישורי בעלות שדווחו לפועלים סהר

(ג) % התמיכה בהכרעה מתבסס על דיווחי החברות
(ד) החברה שיפרה את תנאי העסקה טרם נעילת האסיפה

(ה) חוות דעת (פ) נכתבה ע"י פועלים סהר, חוות דעת  (א) נכתבה ע"י אנטרופי



נימוקים

לפי המלצת ד"ש 1

השתתפות גמל אקדמאים באסיפות כלליות מתאריך 09/06/2013 עד תאריך 13/06/2013


