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 בע"מ מרחביה אחזקות והשקעות

 )"החברה"(

 2020 אוקטוברב 14אסיפת בעלי מניות החברה מיום  – פירוט מצביעים

 שם בעל המניה  

מקום 

ההתאגדות 

 ומספר זיהוי 

 מוסדי
כמות 

 ניירות ערך

ספרור 

נושאים שעל 

היום סדר 

בזימון 

 האסיפה

אופן 

הצבעה 

 )בעד/נגד(

האם בעל 

 שליטה 

האם 

בעל 

 עניין 

 

האם 

בעל 

עניין 

 אישי

 

האם 

נושא 

משרה 

בכירה 

 בתאגיד

האם 

משקיע 

 מוסדי

דרך 

 ההצבעה

האם לחברה ידוע 

על קשר כלשהו 

בין המצביע ו/או 

מיופה הכוח 

)שאינו בעל ענין 

אישי( לבין 

החברה או מי 

מבעלי השליטה 

 בה

1.  
ליאון גולדשטיין 

 )ז"ל(

 ארה"ב, 

5114022979 
 19,753,070 לא

 בעד 1.2

 לא כן

 

 לא לא

המניות 

מוחזקות 

בחשבון 

נאמנות 

-המנוהל על

ידי עו"ד 

אסף 

מרקס, ת.ז. 

029431103 .

ניתן ייפוי 

כוח למר 

 אלי ארד

 

מבעלי השליטה 

 בחברה

  בעד 1.3.1

  בעד 1.3.2

  בעד 1.3.3

  בעד 1.3.4

  בעד 1.3.5

 כן בעד 1.4

 כן בעד 1.5

 כן בעד 1.6

 כן בעד 1.7

 כן בעד 1.8

 כן בעד 1.9

2.  
ל. גולדשטיין 

 החזקות בע"מ

 ישראל,

514022979 
 17,978,720 לא

 בעד 1.2

 כן כן

 

 לא לא

מערכת 

הצבעה 

 אלקטרונית

מבעלי השליטה 

 בחברה
  בעד 1.3.1

  בעד 1.3.2
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  בעד 1.3.3

  בעד 1.3.4

  בעד 1.3.5

 כן בעד 1.4

 כן בעד 1.5

 כן בעד 1.6

 כן בעד 1.7

 כן בעד 1.8

 כן בעד 1.9

3.  

Provident 

Fund for the 

Senior 

Management 

Personnel of 

Wargaming 

Group Ltd. 

 קפריסין,

PF 3163 

(CY) 

 4,182,875 לא

 בעד 1.2

 לא לא

 

 לא לא
כתב 

 הצבעה
 לא

  בעד 1.3.1

  בעד       1.3.2

  בעד 1.3.3

  בעד 1.3.4

  בעד 1.3.5

 לא בעד 1.4

 לא בעד 1.5

 לא בעד 1.6

 לא בעד 1.7

 לא בעד 1.8

 לא בעד 1.9

4.  

אי.בי.אי ניהול 

קרנות נאמנות 

 ( בע"מ1978)

ישראל, 

510791031 
 908,586 כן

 בעד 1.2

 לא לא

 

 כן לא

ייפוי כוח 

לגב' מאיה 

בוארון, 

הצבעה 

באמצעות 

מערכת 

הצבעה 

 אלקטרונית

 לא

  בעד 1.3.1

  בעד 1.3.2

  בעד 1.3.3

  בעד 1.3.4

  בעד 1.3.5

 לא בעד 1.4

 לא בעד 1.5

 לא נגד 1.6

 לא נגד 1.7

 לא נגד 1.8

 לא נגד 1.9
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5.  
אפסילון ניהול 

 קרנות

ישראל, 

511576209 
 287,825 כן

 בעד 1.2

 לא לא

 

 כן לא

ייפוי כוח 

מרב לגב' 

, קציר

הצבעה 

באמצעות 

מערכת 

הצבעה 

 אלקטרונית

 לא

  בעד 1.3.1

  בעד 1.3.2

  בעד 1.3.3

  בעד 1.3.4

  בעד 1.3.5

 לא בעד 1.4

 לא בעד 1.5

 לא בעד 1.6

 לא בעד 1.7

 לא נגד 1.8

 לא נגד 1.9

6.  
מיטב דש גמל 

 ופנסיה בע"מ

ישראל, 

512065202 
 228,725 לא

 נגד 1.2

 לא לא

 

 לא לא

מערכת 

הצבעה 

 אלקטרונית

 לא

  בעד 1.3.1

  בעד 1.3.2

  בעד 1.3.3

  בעד 1.3.4

  בעד 1.3.5

 לא בעד 1.4

 לא בעד 1.5

 לא בעד 1.6

 לא בעד 1.7

 לא בעד 1.8

 לא בעד 1.9

7.  
איילון קרנות 

 נאמנות

ישראל, 

513011445 
 891,424 כן

 בעד 1.2

 לא לא

 

 כן לא

ייפוי כוח 

לגב' מאיה 

בוארון, 

הצבעה 

באמצעות 

מערכת 

הצבעה 

 אלקטרונית

 לא

  בעד 1.3.1

  בעד 1.3.2

  בעד 1.3.3

  בעד 1.3.4

  בעד 1.3.5

 לא בעד 1.4

 לא בעד 1.5

 לא נגד 1.6
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 לא נגד 1.7

 לא נגד 1.8

 לא נגד 1.9
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