
 במידה וההצבעה 
באמצעות מיופה כח:

מקום התאגדות 
של בעל המניות 
/ מדינת הדרכון

יזטזטוידיגיביאיטחזוהדגבא

aבעלת שליטהכן1,120,302.48543017בעדכתב הצבעה56422413מספר ת"זישראלכרמלאילן1
בעלת שליטהכן863,760.28543017בעדכתב הצבעה54904958מספר ת"זישראלדפנהארנון2
חברה פרטית בבעלות בעלת שליטהכן3,759,587.10543017בעדכתב הצבעה512042706מספר ברשם החברות בישראלישראלתמר מוזס השקעות בע"מ3
בע"מ4 (בורוביץ מוזס גרופ) חברה פרטית בבעלות בעל שליטהכן1,535,836.00543017בעדכתב הצבעה512654898מספר ברשם החברות בישראלישראלבי אמ ג'י
בעלת שליטהכן946,543.00543017בעדכתב הצבעה71511174מספר ת"זישראלסופיהקימרלינג5
דירקטורלא4,411.90543017בעדכתב הצבעה46201323מספר ת"זישראליהודהלוי6
7State Street Bankלא519.00543017בעדכתב הצבעה41867445מספר ברשם החברות בחו"לארצות הברית
8Bank of NY Mellonלא19,893.00543017בעדכתב הצבעה774632848מספר ברשם החברות בחו"לארצות הברית
לא57,424.00543017בעדכתב הצבעה5100938608מספר ברשם החברות בישראלישראלקסם קרנות נאמנות בע"מ9

לא985,930.00543017בעדכתב הצבעה520023185מספר ברשם החברות בישראלישראלהפניקס חברה לביטוח בע"מ10
לא845,659.00543017בעדכתב הצבעה511944670מספר ברשם החברות בישראלישראלאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ11
לא16,288.00543017בעדהצבעה אלקטרונית511303661מספר ברשם החברות בישראלישראלמגדל קרנות נאמנות בע"מ12
לא16,055.00543017בעדהצבעה אלקטרונית513011445מספר ברשם החברות בישראלישראלאיילון קרנות נאמנות בע"מ13
לא4,655.00543017בעדהצבעה אלקטרונית513765339מספר ברשם החברות בישראלישראלפסגות קרנות נאמנות בע"מ14
לא30,000.00543017בעדהצבעה אלקטרונית510142789מספר ברשם החברות בישראלישראלחברת בית למיד דלית בע"מ15
לפידות ניהול קופות גמל בע"מ16 - לא3,719.00543017בעדהצבעה אלקטרונית513611509מספר ברשם החברות בישראלישראלילין
בע"מ17 (1991) לא3,424.00543017בעדהצבעה אלקטרונית511576209מספר ברשם החברות בישראלישראלאפסילון ניהול קרנות נאמנות
מספר ברשם החברות בישראלישראלטמרס כנפיים אחזקות בע"מ18

513688945

לא2,184,019.35543017בעדכתב הצבעה

ההשתתפות
 באסיפה 
היא מכוח 

ני"ע 
שמספרו:

אם לחברה ידוע ענין אישי
על קשר כלשהו בין 

המצביע ו/או 
מיופה הכוח 

(שאינם בעל עניין 
אישי) לבין החברה 

או מי מבעלי 
השליטה בה, 

לרבות קשרי עובד 

הערות

שם משפחה 
בעל מניות / 
שם תאגיד 
שם פרטי בעל מניות (עברית)(עברית)

שם משפחה בעל מניות / שם 
תאגיד (לועזית)

שם פרטי בעל 
שם מיופה הכחמניות (לועזית)

בעלת השליטה בטמרס אחזקות 
בכנפיים בע"מ מחזיקה גם בהחזקה 

פיננסית פאסיבית בחברה פרטית 
(תאגיד שבעלת שליטה בחברה נמנית 

על בעלי השליטה בו), הנחשבת עבורה 
כהחזקה זניחה ולא מהותית. בעלי 

שליטה בכנפיים התחייבו חד-צדדית 
לתמוך במינוי דירקטור אחד 

לדירקטוריון כנפיים אשר יומלץ ע"י 
המצביעה כמפורט בסעיף 24 לחלק ד' 

לדוח התקופתי לשנת 2017 (מס' 
אסמכתא: 2018-01-023013, מיום 

(22.3.2018

קובץ נלווה: רשימת בעלי מניות

ספרור

במידה והמצביע הינו תושב ישראל או תאגיד 
במידה והמצביע הינו תושב זר או תאגיד זר:ישראלי:

כמות ני"עהצבעהמספר זיהויסוג מספר זיהוי
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