
כמות מניות להצבעהאישור בעלות על שם
שיעור 
אחזקות

נושא 1 - אישור קבלת התנאים 
שקבע הממונה באישור המיזוג, 
הן על ידי החברה והן על ידי יס 

(במסגרת הצבעת החברה 
כבעלת מניות באסיפה הכללית 
של יס) ולהודיע את ההודעות 

כמפורט בסעיף 9 לאישור 
המיזוג; והודעה על מימוש 

האופציה הקיימת בידי החברה 
להקצאה מיס, ללא תמורה, של 

6,221 מניות יס, המהוות כ - 
8.6% ממניות יס (*)

נושא 2 - אישור התקשרות 
בהסכם הרכישה עם יורוקום 

די. בי. אס בע"מ (*)
מספר רישוםמדינה

קיומו של עניין 
אישי נושא 1 - 
אישור קבלת 

התנאים שקבע 
הממונה באישור 

המיזוג

קיומו של עניין 
אישי נושא 2 - 

אישור 
ההתקשרות 

בהסכם הרכישה 
עם יורוקום די. 
בי. אס. בע"מ

האם לחברה 
ידוע על קשר בין 
המצביע (שאינו 
בעל עניין אישי) 
לבין החברה או 

מי מבעלי 
השליטה**

ת.ז.מיופה הכח ופרטיו

האם לחברה ידוע על 
קשר בין מיופה הכח 
לבין החברה או מי 

מבעלי השליטה

בי תקשורת (אס פי2) בע"מ + משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ -
 המחזיקים במניות בנאמנות בעבור בי תקשורת (אס פי 2) בע"מ

כןכן51-440539-8ישראלבעדבעד30.001%             823,369,560
בעלת השליטה 

(בשרשור) בחברה
מזכירת התאגיד03203793-9עו"ד לינור יוכלמן

כןכן51-283274-2ישראלבעדבעד0.747%               20,504,153בי קומיוניקיישנס בע"מ
בעלת השליטה 

בחברה
מזכירת התאגיד03203793-9עו"ד לינור יוכלמן

17,0000.001%קרן ביטוח הדדי לחברי הסתדרות עובדי המדינה בישראל
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-080040-2ישראל

לאלאלא52-002855-6ישראלנגדבעד2,848,3970.104%קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ

לאלאלא52-004260-7ישראלנגדבעד1,046,1780.038%הנדסאים וטכנאים קופת גמל

1,595,9850.058%יהב אחים ואחיות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-092753-6ישראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002795-4ישראלנגדבעד1,996,5400.073%דש השתלמות אקדמאים

לאלאלא52-002881-2ישראלבעדבעד2,156,0000.079%דן קרן גמלאות

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002044-7ישראלנגדבעד147,4630.005%אגד - קרן גמלאות של חברי אגד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002296-3ישראלנגדבעד894,8950.033%הדסה קופת פנסיה לעובדי הדסה

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-001968-8ישראלנגדבעד448,6040.016%מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי

33,517,6751.221%מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים - פנסיה
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-001968-8ישראל

2,952,0000.108%מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-001968-8ישראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-001968-8ישראלנגדבעד939,1650.034%מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים

475,7310.017%מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-001968-8ישראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא57-000985-2ישראלנגדבעד9,893,9600.361%קרן מקפת לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא57-000985-2ישראלנגדבעד23,7250.001%קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים

לא31849227מרב קצירלאלאלא57-000985-2ישראלנגדבעד313,0550.011%קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא57-000985-2ישראלנגדבעד158,5770.006%קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ

984,0000.036%קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אג. שת. בע"מ
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא57-000985-2ישראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא57-000585-0ישראלנגדבעד88,8730.003%קרן ביטוח ופנסיה לפועלי בנין

לא31849227מרב קצירלאלאלא57-000747-6ישראלנגדבעד51,6120.002%קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002050-4ישראלנגדבעד11,849,9090.432%קרן גמלאות מרכזית של עובדי ההסתדרות

158,5770.006%קרן גמלאות מרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002050-4ישראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002050-4ישראלנגדבעד313,0550.011%קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות

984,0000.036%קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002050-4ישראל

פירוט שמות המצביעים באסיפת בעלי המניות של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (נייר ערך מספר 230011) מיום 23.03.2015

כתב הצבעה

כתב הצבעה

כתב הצבעה



לא31849227מרב קצירלאלאלא51-041465-9ישראלנגדבעד123,6260.005%דיאמונד (C3) לכל עת חברה לנאמנות בנק אגוד

353,9590.013%יובנק חברה לנאמנות בע"מ עבור איילון חברה לניהול קרנות נאמנות
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-047481-0ישראל

יובנק חברה לנאמנות (ישראל) בע"מ עבור אלומות - חברה לניהול 
קרנות נאמנות בע"מ

602,4590.022%
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-047481-0ישראל

לאלאלא51-042223-1ישראלנגדבעד550,0000.020%אנליסט קרנות - שמואל

לאלאלא51-042223-1ישראלנגדבעד80,5000.003%אנליסט קרנות - עידן

לאלאלא51-042223-1ישראלנגדבעד95,0000.003%אנליסט קרנות - אלון

לאלאלא51-042223-1ישראלנגדבעד275,0000.010%אנליסט מיכאל ושמעון

לאלאלא51-093860-8ישראלנגדבעד600,8960.022%אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

לאלאלא51-093860-8ישראלנגדבעד10,8680.000%אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

יונבנק חברה לנאמנות בע"מ  עבור אקסלנס - חברה לניהול קרנות 
נאמנות

792,2630.029%
נגדבעד

לאלאלא51-047481-0ישראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-177678-3ישראלנגדבעד715,1670.026%הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-177678-3ישראלנגדבעד446,2270.016%הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-059087-0ישראלנגדבעד1,732,1960.063%קסלמן וקסלמן נאמנות - הראל פיא ק.נ.

41,9790.002%מגדל דיקלה (A4) ת"א 100 - אלמגור בריטמן נאמנויות בע"מ
נגדבעד

לאלאלא51-149696-0ישראל

ברייטמן אלמגור נאמנויות (ישראל) בע"מ עבור מגדל קרנות נאמנות 
בע"מ

128,8470.005%
נגדבעד

לאלאלא51-149696-0ישראל

לאלאלא51-130366-1ישראלנגדבעד230,0000.008%מגדל קרנות נאמנות בע"מ

לאלאלא51-130366-1ישראלנגדבעד6,459,1220.235%מגדל קרנות נאמנות בע"מ

לאלאלא51-130366-1ישראלנגדבעד70,0000.003%מגדל קרנות נאמנות בע"מ

לאלאלא51-130366-1ישראלנגדבעד1,258,8380.046%מגדל קרנות נאמנות בע"מ

לאלאלא51-149696-0ישראלנגדבעד2,042,0030.074%אמ.טי. אפ. ת"א 100 (40) קרן

לא31849227מרב קצירכןלאכן51-041465-9ישראלנגדבעד836,0000.030%חברה לנאמנות של בנק איגוד עבור מיטב דש

לא31849227מרב קצירכןלאכן51-042223-1ישראלנגדבעד310,0000.011%מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ

לא31849227מרב קצירכןלאכן51-041465-9ישראלנגדבעד2,328,4500.085%מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ

לא31849227מרב קצירכןלאכן51-047481-0ישראלנגדבעד1,115,4240.041%מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ

יובנק חברה לנאמנות בע"מ עבור מנורה מבטחים חברה לניהול 
קרנות נאמנות

428,3130.016%
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-047481-0ישראל

כתב הצבעהלאלאלא51-175659-5ישראלנגדבעד45,8160.002%סיגמא קרנות נאמנות בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-047481-0ישראלנגדבעד4,570,1330.167%יובנק חברה לנאמנות עבור פסגות קרנות

17,0000.001%החברה לניהול קופת"ג מפעלית ליד קופת תגמולים
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002700-4ישראל

לאלאלא51-391070-3ישראלנגדבעד106,0000.004%אי.די.אי חברה לביטוח

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004216-9ישראלנגדבעד1,679,2030.061%איילון חברה לביטוח

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004216-9ישראלנגדבעד17,1000.001%איילון חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004216-9ישראלנגדבעד11,8210.000%איילון חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004216-9ישראלנגדבעד36,2140.001%איילון חברה לביטוח בע"מ (אלמנטרי)

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004216-9ישראלנגדבעד1,075,7660.039%איילון חברה לביטוח

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-374101-7ישראלנגדבעד2,716,0520.099%איילון פנסיה וגמל בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-374101-7ישראלנגדבעד18,1600.001%איילון פנסיה וגמל בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-374101-7ישראלנגדבעד1,340,3850.049%איילון קופתג' תפעול

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-374101-7ישראלנגדבעד20,0000.001%איילון פנסיה וגמל בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-374101-7ישראלנגדבעד10,0000.000%איילון פנסיה וגמל בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-374101-7ישראלנגדבעד7,2000.000%איילון פנסיה וגמל בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-374101-7ישראלנגדבעד189,9590.007%איילון פנסיה וגמל בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-374101-7ישראלנגדבעד6,5000.000%איילון פנסיה וגמל בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-230075-7ישראלנגדבעד669,5080.024%מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ

882,0750.032%אינפיניטי גמל בע"מ עבור קרנות / קופות שבניהולם
נגדבעד

לאלאלא51-362111-0ישראל

לאלאלא52-004261-5ישראלנגדבעד1,261,7320.046%המחר חברה לניהול קופ"ג

לאלאלא52-003019-8ישראלנגדבעד229,0850.008%ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים בע"מ
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לאלאלא52-003496-8ישראלנגדבעד973,4450.035%החברה המנהלת של עובדי חב' חשמל

לאלאלא51-188046-0ישראלנגדבעד2,917,7930.106%אנליסט קופות גמל בע"מ

כןלאכן51-302648-4ישראלנגדבעד6,723,2070.245%אקסלנס גמל פנסיה בע"מ

כןלאכן51-302648-4ישראלנגדבעד70,7520.003%אקסלנס קופות מדדיות

כןלאכן52-004217-7ישראלנגדבעד57,2000.002%חפ"ש הכשרה מסלולים

כןלאכן52-004217-7ישראלנגדבעד175,5390.006%פסגות הכשרה מסלולים

כןלאכן52-004217-7ישראלנגדבעד36,0550.001%מיטב דש הכשרה מסלולי

לאלאלא51-222726-5ישראלנגדבעד4,0400.000%הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

לאלאלא51-222726-5ישראלנגדבעד131,0920.005%הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

לאלאלא51-222726-5ישראלנגדבעד104,1550.004%הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

לאלאלא51-222726-5ישראלנגדבעד3000.000%הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

לאלאלא51-222726-5ישראלנגדבעד215,7590.008%הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

לאלאלא51-222726-5ישראלנגדבעד4,877,1450.178%קופת"ג הלמן אלדובי יהב

לאלאלא51-222726-5ישראלנגדבעד11,9470.000%הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

לאלאלא51-222726-5ישראלנגדבעד128,5530.005%הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד33,0890.001%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד151,0280.006%הפניקס

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד680,0000.025%הפניקס

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד126,1990.005%הפניקס

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד1,871,8560.068%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד479,6720.017%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד464,5400.017%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד7,5130.000%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד97,1390.004%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד16,5860.001%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד7,962,0020.290%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד2,081,1530.076%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד60,0820.002%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד91,2910.003%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד218,6040.008%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד6,2710.000%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןכןכן52-002318-5ישראלבעדבעד9,3570.000%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירכןלאכן52-002318-5ישראלנגדבעד252,0440.009%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002318-5ישראלנגדבעד30,2010.001%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002318-5ישראלנגדבעד20,0420.001%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002318-5ישראלנגדבעד9,8360.000%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002318-5ישראלנגדבעד13,6430.000%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002318-5ישראלנגדבעד960.000%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002318-5ישראלנגדבעד47,0010.002%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002318-5ישראלנגדבעד102,1990.004%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002318-5ישראלנגדבעד174,4120.006%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002318-5ישראלנגדבעד42,3560.002%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002318-5ישראלנגדבעד87,8450.003%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002318-5ישראלנגדבעד180,5580.007%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002318-5ישראלנגדבעד7,197,9800.262%הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא54-024777-2ישראלנגדבעד28,417,8881.035%שותפות סל מניות ישראליות

לא31849227מרב קצירלאלאלא54-024775-6ישראלנגדבעד31,919,6131.163%שותפות סל אג"ח חברות צמוד

לא31849227מרב קצירלאלאלא54-024777-2ישראלנגדבעד921,8540.034%שותפות סל מניות ישראליות

2,125,7410.077%הראל חברה לביטוח בע"מ - נוסטרו עבור קרנות / קופות שבניהולם
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-000407-8ישראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-231050-9ישראלנגדבעד178,4730.007%אי. אם. אי עזר חברה לביטוח משכנתאות
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57,9190.002%דיקלה חברה לביטוח בע"מ - נוסטרו דקלה סעודי
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-003050-3ישראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-003050-3ישראלנגדבעד185,8700.007%דיקלה חברה לביטוח בע"מ - נוסטרו

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-220520-4ישראלנגדבעד15,4710.001%הראל גמל והשתלמות בע"מ בנאמנות הראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-220520-4ישראלנגדבעד21,4040.001%הראל גמל והשתלמות בע"מ בנאמנות הראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-220520-4ישראלנגדבעד3,9720.000%הראל גמל והשתלמות בע"מ בנאמנות הראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-220520-4ישראלנגדבעד1,2020.000%הראל גמל והשתלמות בע"מ בנאמנות הראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-220520-4ישראלנגדבעד3,7560.000%הראל גמל והשתלמות בע"מ בנאמנות הראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-220520-4ישראלנגדבעד44,4980.002%הראל גמל והשתלמות בע"מ בנאמנות הראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-224414-6ישראלנגדבעד7,257,8950.264%כלל פנסיה וגמל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-224414-6ישראלנגדבעד196,7460.007%כלל גמל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-224414-6ישראלנגדבעד13,0340.000%כלל פנסיה וגמל בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-224414-6ישראלנגדבעד3,723,7790.136%כלל גמל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-224414-6ישראלנגדבעד247,5160.009%כלל גמל עבור קרנות / קופות שבניהולם

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-224414-6ישראלנגדבעד7,3300.000%כלל פנסיה וגמל בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-224414-6ישראלנגדבעד2,402,7230.088%כלל גמל בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-224414-6ישראלנגדבעד7,234,9680.264%כלל פנסיה וגמל בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002464-7ישראלנגדבעד3,271,4250.119%כלל חברה לביטוח בע"מ - מסלול מניות

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002464-7ישראלנגדבעד21,192,1710.772%כלל ביטוח משתתפת

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-223774-4ישראלנגדבעד667,1460.024%מגדל מקפת ק.פנסיה וקופ"ג בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-223774-4ישראלנגדבעד21,3150.001%מגדל מקפת ק.פנסיה וקופ"ג בע"מ

18,510,3320.674%מגדל קרנות פנסיה - עבור קרנות / קופות שבניהולם
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-223774-4ישראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-223774-4ישראלנגדבעד2,558,1210.093%מגדל מקפת ק.פנסיה וקופ"ג בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-000489-6ישראלנגדבעד6,930,5130.253%מגדל חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-000489-6ישראלנגדבעד21,660,9360.789%מגדל חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-000489-6ישראלנגדבעד500,0000.018%מגדל חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-000489-6ישראלנגדבעד400,0000.015%מגדל חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-003256-6ישראלנגדבעד390,5050.014%יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ

לא31849227מרב קצירכןלאכן51-206520-2ישראלנגדבעד12,0820.000%מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

לא31849227מרב קצירכןלאכן51-206520-2ישראלנגדבעד58,5010.002%מיטב דש

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-224581-2ישראלנגדנגד2,494,2230.091%מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004254-0ישראלנגדנגד25,969,5950.946%מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004254-0ישראלנגדנגד345,7110.013%מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-001595-1ישראלנגדנגד124,0640.005%שומרה חברה לביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004254-0ישראלנגדנגד4,285,7350.156%מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004254-0ישראלנגדנגד211,9700.008%מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

1,783,5610.065%מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופ"ג בע"מ
נגדנגד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-000771-5ישראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא511-778919-0ישראלנגדבעד1,269,3840.046%עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ

כןלאכן51-376534-7ישראלנגדבעד11,532,2130.420%פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

לאלאלא51-376534-7ישראלנגדבעד364,2530.013%פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

לאלאלא51-376534-7ישראלנגדבעד278,4370.010%פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

כןלאכן51-376534-7ישראלנגדבעד542,7320.020%פסגות גמל ופנסיה העל

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004259-9ישראלנגדבעד238,7470.009%שדות - בניהול פסגות ני"ע

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004258-1ישראלנגדבעד1,641,7150.060%עמי גמל- בניהול פסגות ני"ע

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004257-3ישראלנגדבעד203,7580.007%עו"ס - גמל בניהול פסגות ני"ע

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-004263-1ישראלנגדבעד118,9360.004%שובל - בניהול פסגות ני"ע

לא31849227מרב קצירלאלאלא05-700595-9ישראלנגדבעד69,9730.003%עירית חיפה - בניהול פסגות ני"ע

199,7250.007%פרח חברה לניהול קופ"ג בע"מ- בניהול פסגות ני"ע
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא57-000595-9ישראל

591,0720.022%קלע חברה לניהול קרן השתלמות לעו"ס - בניהול פסגות ני"ע
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-003094-1ישראל
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1,170,8190.043%יהב רופאים חברה לניהול קופ"ג - בניהול פסגות ני"ע
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-093065-4ישראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-270985-8ישראלנגדבעד1,965,7710.072%רשף חברה לניהול קופ"ג - בניהול פסגות ני"ע

625,4230.023%הגומל חברה לניהול קופ"ג בע"מ - בניהול פסגות ני"ע
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002762-4ישראל

2,711,1750.099%גל ניהול קופ"ג  לעובדי הוראה בע"מ כלנית- בניהול פסגות ני"ע
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-271140-9ישראל

החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט - בניהול פסגות 
ני"ע

1,509,3080.055%
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-001461-4ישראל

1,896,1310.069%קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ - בניהול פסגות ני"ע
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-200833-5ישראל

ק.ס.מ. חברה לניהול קה"ש לביוכימאים ומיקורביולוגים - בניהול 
פסגות ני"ע

428,6600.016%
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002962-0ישראל

558,9290.020%החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ - בניהול פסגות ני"ע
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-002886-1ישראל

1,223,5200.045%ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ- בניהול פסגות ני"ע
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-077392-2ישראל

מינהל קה"ש לפקידים עובדי המינהל והשרותים בע"מ - בניהול 
פסגות ני"ע

840,8260.031%
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-003099-0ישראל

290,9310.011%החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ - בניהול פסגות ני"ע
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא52-003074-3ישראל

לאומי קמ"פ בע"מ - לאומי קופה מרכזית לפיצויים 2006  בניהול 
פסגות ני"ע

2,146,0360.078%
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-069482-1ישראל

43,2970.002%לאומי קמ"פ בע"מ - בנק ערבי - בניהול פסגות ני"ע
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-069482-1ישראל

החברה לניהול קופת"ג של עובדי ב.לאומי ב.לאומי - בניהול פסגות 
ני"ע

3,964,0260.144%
נגדבעד

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-069482-1ישראל

לא31849227מרב קצירלאלאלא51-376539-6ישראלנגדבעד139,0530.005%פסגות חברה לביטוח

לאלאלא52-002725-1ישראלנגדבעד11,570,2250.422%קה"ש למורים וגננות בע"מ

4,880,7340.178%קה"ש למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים בע"מ
נגדבעד

לאלאלא52-002839-0ישראל

לא03758630-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד1,8950.000%טנט

לא03758630-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         1,876טנט

לא03758630-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.044%                 1,194,518טנט

לא03758630-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.005%                     134,478טנט

לא03758630-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.022%                     613,400טנט

לא03758630-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         1,188טנט

לא03758630-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       65,714טנט

לא03758630-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       15,201טנט

לא03758630-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.003%                       71,433טנט

לא03758631-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.006%                     175,218טנט

לא03758631-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       22,764טנט

לא03758631-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       25,600טנט

לא03758631-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.017%                     453,468טנט

לא03758631-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         6,607טנט

לא03758631-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         1,027טנט

לא03758631-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.005%                     138,700טנט

לא03758631-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         6,645טנט

לא03758631-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         6,645טנט

לא03758631-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       21,800טנט

לא03758632-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                     114,219טנט

לא03758632-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         4,045טנט

לא03758632-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         4,045טנט

לא03758632-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                       99,463טנט

לא03758632-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       17,988טנט

לא03758632-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       58,704טנט

לא03758632-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.054%                 1,487,225גי פי מורגן

לא03758632-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.009%                     238,700גי פי מורגן

לא03758632-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.071%                 1,936,846גי פי מורגן

כתב הצבעה

כתב הצבעה



לא03758632-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                       98,298גי פי מורגן

לא03758633-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.030%                     817,603גי פי מורגן

לא03758633-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.070%                 1,917,349גי פי מורגן

לא03758633-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.017%                     474,261גי פי מורגן

לא03758633-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.014%                     377,753גי פי מורגן

לא03758633-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.016%                     450,000גי פי מורגן

לא03758633-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.044%                 1,201,412גי פי מורגן

לא03758633-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       28,547גי פי מורגן

לא03758633-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       20,170גי פי מורגן

לא03758633-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.153%                 4,186,910גי פי מורגן

לא03758633-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.034%                     936,388גי פי מורגן

לא03758634-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                       12,618גי פי מורגן

לא03758634-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.011%                     289,848גי פי מורגן

לא03758634-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.059%                 1,625,504גי פי מורגן

לא03758634-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.013%                     343,298גי פי מורגן

לא03758634-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       52,877גי פי מורגן

לא03758634-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.003%                       88,425גי פי מורגן

לא03758634-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.018%                     482,470גי פי מורגן

לא03758634-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       61,481גי פי מורגן

לא03758634-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       13,993גי פי מורגן

לא03758634-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.018%                     481,253גי פי מורגן

לא03758635-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.211%                 5,802,297גי פי מורגן

לא03758635-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.022%                     611,200גי פי מורגן

לא03758635-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       48,694גי פי מורגן

לא03758635-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       53,265גי פי מורגן

לא03758635-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.083%                 2,289,799גי פי מורגן

לא03758635-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.366%               10,049,966גי פי מורגן

לא03758635-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       54,000גי פי מורגן

לא03758635-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.008%                     232,011גי פי מורגן

לא03758635-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       19,163גי פי מורגן

לא03758635-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.021%                     577,556גי פי מורגן

לא03758636-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.029%                     804,755גי פי מורגן

לא03758636-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                       97,116גי פי מורגן

לא03758636-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.020%                     537,531גי פי מורגן

לא03758636-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         2,779גי פי מורגן

לא03758636-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                     104,591גי פי מורגן

לא03758636-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתנגדנגד1.201%               32,973,100גי פי מורגן

לא03758636-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.058%                 1,579,900גי פי מורגן

לא03758636-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.049%                 1,353,550גי פי מורגן

לא03758636-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.254%                 6,979,174גי פי מורגן

לא03758636-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       43,162גי פי מורגן

לא03758637-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.006%                     164,756גי פי מורגן

לא03758637-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.006%                     176,846גי פי מורגן

לא03758637-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.010%                     272,574גי פי מורגן

לא03758637-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                     111,474גי פי מורגן

לא03758637-4עו"ד אסף הדסלאלאלא27-030046-4הממלכה המאוחדתבעדבעד0.156%                 4,286,267יו בי אס לונדון

לא03758637-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       27,274גי פי מורגן

לא03758637-6עו"ד אסף הדסלאלאלא27-030046-4שוויץבעדבעד0.029%                     790,659יו בי אס ציריך

לא03758637-7עו"ד אסף הדסלאלאלא03-300132-0הולנדבעדבעד0.002%                       68,303קאס בנק

לא03758637-8עו"ד אסף הדסלאלאלא03-300132-0הולנדבעדבעד0.001%                       19,640קאס בנק

לא03758637-9עו"ד אסף הדסלאלאלא03-300132-0הולנדבעדבעד0.008%                     205,970קאס בנק

לא03758638-0עו"ד אסף הדסלאלאלא03-300132-0הולנדבעדבעד0.001%                       38,011קאס בנק

לא03758638-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.221%                 6,073,425גי פי מורגן

לא03758638-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       15,630גי פי מורגן

לא03758638-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                       10,827גי פי מורגן

לא03758638-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.055%                 1,508,684גי פי מורגן

לא03758638-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.005%                     125,137גי פי מורגן

לא03758638-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.030%                     811,870גי פי מורגן



לא03758638-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                     108,127גי פי מורגן

לא03758638-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.005%                     144,922גי פי מורגן

לא03758638-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.007%                     184,136גי פי מורגן

לא03758639-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.008%                     231,702גי פי מורגן

לא03758639-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.018%                     488,770גי פי מורגן

לא03758639-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       45,959גי פי מורגן

לא03758639-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.164%                 4,499,821גי פי מורגן

לא03758639-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.006%                     169,656גי פי מורגן

לא03758639-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       16,947גי פי מורגן

לא03758639-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.471%               12,934,376גי פי מורגן

לא03758639-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.007%                     180,058גי פי מורגן

לא03758639-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.003%                       72,578גי פי מורגן

לא03758639-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       30,691גי פי מורגן

לא03758640-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.062%                 1,689,701גי פי מורגן

לא03758640-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.020%                     551,700גי פי מורגן

לא03758640-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.008%                     231,647גי פי מורגן

לא03758640-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                     109,023גי פי מורגן

לא03758640-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.105%                 2,871,152גי פי מורגן

לא03758640-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.009%                     256,036גי פי מורגן

לא03758640-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.010%                     260,957גי פי מורגן

לא03758640-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.003%                       72,900גי פי מורגן

לא03758640-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.066%                 1,798,453גי פי מורגן

לא03758640-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.076%                 2,082,787גי פי מורגן

לא03758641-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                       96,822גי פי מורגן

לא03758641-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.016%                     444,276גי פי מורגן

לא03758641-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.111%                 3,052,800גי פי מורגן

לא03758641-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.082%                 2,241,479גי פי מורגן

לא03758641-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.029%                     798,694גי פי מורגן

לא03758641-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.005%                     134,260גי פי מורגן

לא03758641-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.007%                     199,125גי פי מורגן

לא03758641-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       23,909גי פי מורגן

לא03758641-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                       11,968גי פי מורגן

לא03758641-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.005%                     145,185גי פי מורגן

לא03758642-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.005%                     132,998גי פי מורגן

לא03758642-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.006%                     156,700גי פי מורגן

לא03758642-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       52,502גי פי מורגן

לא03758642-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.009%                     237,100גי פי מורגן

לא03758642-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.022%                     611,872גי פי מורגן

לא03758642-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       33,000גי פי מורגן

לא03758642-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.069%                 1,888,785גי פי מורגן

לא03758642-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.007%                     188,741גי פי מורגן

לא03758642-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       39,200גי פי מורגן

לא03758642-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.065%                 1,784,138גי פי מורגן

לא03758643-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.041%                 1,111,740גי פי מורגן

לא03758643-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.020%                     555,539טנט

לא03758643-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.052%                 1,415,394טנט

לא03758643-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.003%                       81,645טנט

לא03758643-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       52,179טנט

לא03758643-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.009%                     255,046טנט

לא03758643-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       56,349טנט

לא03758643-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                       13,497טנט

לא03758643-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.030%                     825,203טנט

לא03758643-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.033%                     905,954טנט

לא03758644-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.008%                     214,670טנט

לא03758644-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.014%                     378,109טנט

לא03758644-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       65,629טנט

לא03758644-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.141%                 3,862,553טנט

לא03758644-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       16,322טנט



לא03758644-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         8,934טנט

לא03758644-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                       10,560טנט

לא03758644-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.010%                     283,049טנט

לא03758644-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       42,934טנט

לא03758644-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד1.013%               27,788,500טנט

לא03758645-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                     116,535טנט

לא03758645-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.005%                     140,695טנט

לא03758645-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       49,636טנט

לא03758645-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.012%                     322,334טנט

לא03758645-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.064%                 1,755,050טנט

לא03758645-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.028%                     771,504טנט

לא03758645-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.152%                 4,170,322טנט

לא03758645-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         7,063טנט

לא03758645-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       45,536טנט

לא03758645-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.075%                 2,059,386טנט

לא03758646-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                     109,411טנט

לא03758646-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.003%                       94,167טנט

לא03758646-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       58,551טנט

לא03758646-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.115%                 3,169,500טנט

לא03758646-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         5,874טנט

לא03758646-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.010%                     267,167טנט

לא03758646-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.146%                 4,002,610טנט

לא03758646-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       60,940טנט

לא03758646-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.009%                     235,316טנט

לא03758646-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.018%                     497,794טנט

לא03758647-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       18,053טנט

לא03758647-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                     105,736טנט

לא03758647-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       68,162טנט

לא03758647-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.003%                       75,456טנט

לא03758647-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.038%                 1,050,213טנט

לא03758647-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.015%                     405,245טנט

לא03758647-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.058%                 1,587,575טנט

לא03758647-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.011%                     312,466טנט

לא03758647-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                     103,763טנט

לא03758647-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                       10,403טנט

לא03758648-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         7,861טנט

לא03758648-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         3,838טנט

לא03758648-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         4,417טנט

לא03758648-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.003%                       82,000טנט

לא03758648-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       54,982טנט

לא03758648-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       50,913טנט

לא03758648-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.005%                     144,500טנט

לא03758648-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                     115,050טנט

לא03758648-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.011%                     297,078טנט

לא03758648-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.052%                 1,436,940טנט

לא03758649-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       53,727טנט

לא03758649-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.008%                     207,100טנט

לא03758649-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.007%                     181,744טנט

לא03758649-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       16,600טנט

לא03758649-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.005%                     139,933טנט

לא03758649-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       45,517טנט

לא03758649-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.011%                     297,192טנט

לא03758649-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       30,464טנט

לא03758649-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.005%                     134,968טנט

לא03758649-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.006%                     160,812טנט

לא03758650-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.010%                     263,200טנט

לא03758650-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.015%                     418,544טנט

לא03758650-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       34,370טנט



לא03758650-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.011%                     288,191טנט

לא03758650-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.032%                     883,739טנט

לא03758650-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.026%                     701,294טנט

לא03758650-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.008%                     225,596טנט

לא03758650-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.060%                 1,650,644טנט

לא03758650-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-479575-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.023%                     619,015אן טי גי אס

לא03758650-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-479575-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         5,339אן טי גי אס

לא03758651-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-479575-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.013%                     343,313אן טי גי אס

לא03758651-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-479575-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.028%                     769,350אן טי גי אס

לא03758651-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-026387-6סיןבעדבעד0.001%                       33,960איץ אי בי סי

לא03758651-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-026387-6סיןבעדבעד0.000%                         9,654איץ אי בי סי

לא03758651-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-001425-9הממלכה המאוחדתבעדבעד0.016%                     436,880איץ אי בי סי

לא03758651-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-001425-9הממלכה המאוחדתבעדבעד0.046%                 1,270,419איץ אי בי סי

לא03758651-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                       10,113טנט

לא03758651-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       16,690טנט

לא03758651-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                       10,192טנט

לא03758651-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         3,364טנט

לא03758652-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         4,962טנט

לא03758652-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         5,466טנט

לא03758652-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       14,490טנט

לא03758652-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       17,702טנט

לא03758652-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         8,375טנט

לא03758652-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                       10,192טנט

לא03758652-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         9,780טנט

לא03758652-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.004%                     115,510טנט

לא03758652-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         2,922טנט

לא03758652-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.014%                     374,384טנט

לא03758653-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       20,734טנט

לא03758653-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                       11,517טנט

לא03758653-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.009%                     243,746טנט

לא03758653-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         5,570טנט

לא03758653-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.011%                     297,858טנט

לא03758653-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.021%                     576,170גי פי מורגן

לא03758653-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.003%                       95,274גי פי מורגן

לא03758653-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.029%                     786,174גי פי מורגן

לא03758653-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.707%               19,395,203גי פי מורגן

לא03758653-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.010%                     284,004גי פי מורגן

לא03758654-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.003%                       78,075גי פי מורגן

לא03758654-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.045%                 1,221,454גי פי מורגן

לא03758654-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.042%                 1,160,100גי פי מורגן

לא03758654-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.069%                 1,886,608גי פי מורגן

לא03758654-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.065%                 1,792,993גי פי מורגן

לא03758654-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.028%                     759,084גי פי מורגן

לא03758654-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       41,019גי פי מורגן

לא03758654-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.030%                     831,752גי פי מורגן

לא03758654-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.987%               27,101,507גי פי מורגן

לא03758654-9עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       36,231גי פי מורגן

לא03758655-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.633%               17,364,197גי פי מורגן

לא03758655-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.015%                     424,256גי פי מורגן

לא03758655-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.012%                     329,882גי פי מורגן

לא03758655-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.001%                       28,103גי פי מורגן

לא03758655-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       43,777גי פי מורגן

לא03758655-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.050%                 1,365,888גי פי מורגן

לא03758655-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.011%                     304,668גי פי מורגן

לא03758655-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.022%                     616,440גי פי מורגן

לא03758655-9עו"ד אסף הדסלאלאלא01-351088-0ארה"בבעדבעד0.792%               21,731,507גולדמן זקס

לא03758656-0עו"ד אסף הדסלאלאלא01-351088-0ארה"בבעדבעד0.033%                     892,220גולדמן זקס

לא03758656-1עו"ד אסף הדסלאלאלא01-351088-0ארה"בבעדבעד0.018%                     486,038גולדמן זקס



לא03758656-2עו"ד אסף הדסלאלאלא01-351088-0ארה"בבעדבעד0.002%                       56,506גולדמן זקס

לא03758656-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.006%                     178,176טנט

לא03758656-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.042%                 1,145,245טנט

לא03758656-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       63,919טנט

לא03758656-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.009%                     259,174טנט

לא03758656-8עו"ד אסף הדסלאלאלא44-419794-2לוכסמבורגבעדבעד0.002%                       58,594גי פי מורגן

לא03758656-9עו"ד אסף הדסלאלאלא44-419794-2לוכסמבורגבעדבעד0.143%                 3,914,300גי פי מורגן

לא03758657-0עו"ד אסף הדסלאלאלא44-419794-2לוכסמבורגבעדבעד0.072%                 1,984,366גי פי מורגן

לא03758657-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.011%                     295,192גי פי מורגן

לא03758657-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.003%                       82,994גי פי מורגן

לא03758657-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.042%                 1,164,821גי פי מורגן

לא03758657-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.012%                     338,840גי פי מורגן

לא03758657-5עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.015%                     400,217גי פי מורגן

לא03758657-6עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.024%                     651,563גי פי מורגן

לא03758657-7עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.002%                       62,070גי פי מורגן

לא03758657-8עו"ד אסף הדסלאלאלא00-000074-6הממלכה המאוחדתבעדבעד0.000%                         5,000גי פי מורגן

לא03758657-9עו"ד אסף הדסלאלאלא20-390272-7שוויץבעדבעד0.039%                 1,071,387יוליוס בר

לא03758658-0עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.007%                     201,500טנט

לא03758658-1עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.003%                       72,893טנט

לא03758658-2עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.027%                     730,300טנט

לא03758658-3עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.050%                 1,371,808טנט

לא03758658-4עו"ד אסף הדסלאלאלא00-012202-0הממלכה המאוחדתבעדבעד0.059%                 1,620,734טנט

לא03758658-5עו"ד אסף הדסלאלאלא02-703004-6שוויץבעדבעד0.001%                       19,558יו בי אס ציריך

Brown Brothers Harriman41,571,101               1.515%לאלאלא13-497374-5ארצות הברית (ניו יורק)בעדבעד

Citibank N.A62,341,389               2.272%לא04083242-0הגר שטרקרלא00-000146-1ארצות הברית (ניו יורק)בעד

Citibank N.A57,491,249               2.095%לא04083242-0הגר שטרקרלאלא00-000146-2ארצות הברית (ניו יורק)בעד

Citibank N.A4,850,140                 0.177%לא04083242-0הגר שטרקרלאלא00-000146-3ארצות הברית (ניו יורק)נגד

SUMITOMO TRUST AND BANKING CO79,065                       0.003%לאלאלא13-338218-4ארצות הברית (ניו יורק)בעדבעד

RBC Investor Services Trust17,972,236               0.655%לאלאלא00-558662-3קנדהבעדבעד

RBC Investor Services Bank SA1,318,419                 0.048%לוקסמבורגבעדבעדRCS LUX B47192לאלאלא

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES14,999,803               0.547%לאלאלא55-210801-1צרפתבעדבעד

Brown Brothers Harriman and Co6,534,143                 0.238%לאלאלא13-497374-5ארצות הברית (ניו יורק)בעדבעד

לאלאלא51-288764-7ישראלבעדבעד0.004%                     111,000אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע"מ

לא04055654-0שקד קריןלאלאלא51-047481-0ישראלנגדנגד0.118%                 3,231,813איביאי ניהול קרנות נאמנות

לאלאלא51-014278-9ישראלנגדנגד0.008%                     226,020בית למד דלת בע"מ

כןלאלא51-378984-2ישראלנגדנגד0.013%                     350,326אי בי אי גמל

לאלאלא52-002498-5ישראלנגדנגד0.016%                     445,439עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ

לאלאלא52-003182-4ישראלנגדנגד0.055%                 1,516,687החברה המנהלת רום קרן ההשתלמות המקומיות

לאלאלא51-345200-3ישראלנגדנגד0.000%                            484עיריית ת"א יפו - שחק מניות

לאלאלא51-345200-3ישראלנגדנגד0.000%                       13,708החברה לניהול קופת"ג לעובדים בעירית ת"א בניהול אמבן

לאלאלא57-000261-8ישראלנגדנגד0.004%                       97,721תגמולים של העובדים בע.ת"א אגודה שיתופית בניהול אמבן

לאלאלא52-003226-9ישראלנגדנגד0.011%                     312,100החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי המדינה בע"מ

לאלאלא57-001176-7ישראלנגדנגד0.013%                     368,296קופת"ג של אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

SMARTBET לא04055654-0שקד קריןכןלאלא51-042223-1ישראלנגדנגד0.005%                     129,633מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ - אלטשולר שחם

כתב הצבעהלאלאלא51-047481-0ישראלנגדנגד0.008%                     206,646תמיר פישמן - החברה לניהול קרנות נאמנות
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לאלאלא51-047481-0ישראלנגדנגד0.007%                     191,000מודלים קרנות נאמנות

לאלאלא51-488448-5ישראלנגדנגד0.008%                     208,637מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ

לאלאלא51-096058-6ישראלנגדנגד0.003%                       76,650קופת"ג לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ

לאלאלא57-001492-8ישראלנגדנגד0.075%                 2,048,360אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לנ. קופת"ג

לא04055654-0שקד קריןלאלאלא52-004216-9ישראלנגדנגד0.013%                     358,363איילון חברה לביטוח בע"מ

State Street Bank and Trust -Boston251,811,407             9.175%לא30751386-1אנה אקופובלאלאלא77-437060-5ארצות הברית (בוסטון)בעדבעד

State Street Bank and Trust -Boston1,026,880                 0.037%לא30751386-1אנה אקופובלאלאלא77-437060-5ארצות הברית (בוסטון)נמנענמנע

Bank of New York - Mellon110,400,028             4.023%לא30751386-1אנה אקופובלאלאלא77-449790-3בלגיהבעדבעד

לאלאלא05-915738-8ישראלבעדבעד0.000%                         5,857שיאון אורן

לאלאלא51-221590-6ישראלבעדבעד0.003%                       74,800ארכימדס ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ

לאלאלא07-014814-3ישראלבעדבעד0.001%                       33,252כהן כרמל

לאלאלא06-747622-6ישראלבעדבעד0.000%                         7,643מרק מרדכי

לאלאלא51-310303-6ישראלבעדבעד0.001%                       26,115דנאים בע"מ

לאלאלא05-921896-6ישראלבעדבעד0.001%                       17,909נחום כהן

לאלאלא00-096795-0ישראלנגדבעד0.000%                         3,890ליפקין דוד

לאלאלא03-055795-3ישראלנגדבעד0.000%                              30ברק אברהם

בעל המניות במעמד האסיפה

בעל המניות במעמד האסיפה

כתב הצבעה

כתב הצבעה

כתב הצבעה

כתב הצבעה

כתב הצבעה

כתב הצבעה

כתב הצבעה

כתב הצבעה

כתב הצבעה

כתב הצבעה

למיטב ידיעת החברה הגופים הזרים המפורטים בטבלה לעיל ברובם מחזיקים את מניות החברה בעבור לקוחותיהם כקסטודיאן.

(*) ביחס לכל אחת משתי ההחלטות שלעיל, תוסמך ועדת הביקורת של החברה לקבל החלטות ו/או לבצע פעולות הנדרשות מצד החברה להשלמתה, לרבות החלטות בקשר עם קיומם של 
תנאים שונים הקבועים בהסכם הרכישה, וזאת ללא צורך באישור נוסף של האסיפה

** לגבי אותם בעלי המניות שהצהירו שיש להם עניין אישי (לרבות בגין היותם נושים של יס בהתאם למבחן שנקבע בדוח העסקה) והצביעו נגד בהחלטה/ות שעל סדר היום, החברה 
ספרה אותם ככאלה שאין להם עניין אישי.
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