
בעל שליטהנושא משרה בכירה

 נמנע נגד בעד

לאכןכןלאכן12,437,500.00נוכחות פיזית30569159412,437,500.00ישראלרז רודיטי1

לאכןכןלאכן12,437,500.00נוכחות פיזית31300592812,437,500.00ישראלמיכאל זולוטוב1

לאלאכןלאכן5,125,000.00נוכחות פיזית2036055715,125,000.00ישראלעידו רוזנברג1

לאלאלאכןכן3,254,000.00כתב הצבעה5137653473,254,000.00ישראלפסגות קופות גמל1

נגר אסנתלאלאלאכןלא6,903.00הצבעה אלקטרונית5111464906,903.00ישראלאנליסט אי.אמ.אס.ניהול קרנ1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא1,800.00הצבעה אלקטרונית5117767831,800.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא2,100.00הצבעה אלקטרונית5117767832,100.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא2,400.00הצבעה אלקטרונית5117767832,400.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא3,100.00הצבעה אלקטרונית5117767833,100.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא4,200.00הצבעה אלקטרונית5117767834,200.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא4,628.00הצבעה אלקטרונית5117767834,628.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא6,200.00הצבעה אלקטרונית5117767836,200.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא6,900.00הצבעה אלקטרונית5117767836,900.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא9,829.00הצבעה אלקטרונית5117767839,829.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא10,900.00הצבעה אלקטרונית51177678310,900.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא12,058.00הצבעה אלקטרונית51177678312,058.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא31,100.00הצבעה אלקטרונית51194467031,100.00ישראלאלטשולר שחם ניהול קרנות נ1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא46,700.00הצבעה אלקטרונית51194467046,700.00ישראלאלטשולר שחם ניהול קרנות נ1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא99,564.00הצבעה אלקטרונית51194467099,564.00ישראלאלטשולר שחם ניהול קרנות נ1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא275,006.00הצבעה אלקטרונית511944670275,006.00ישראלאלטשולר שחם ניהול קרנות נ1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא372,010.00הצבעה אלקטרונית511944670372,010.00ישראלאלטשולר-שחם ניהול ק1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא3,252.00הצבעה אלקטרונית5130114453,252.00ישראלאיילון קרנות נאמנות1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא10,100.00הצבעה אלקטרונית51301144510,100.00ישראלאיילון קרנות נאמנות1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא25,000.00הצבעה אלקטרונית51301144525,000.00ישראלאיילון קרנות נאמנות1

בוארון מאיהלאלאלאכןלא27,944.00הצבעה אלקטרונית51301144527,944.00ישראלאיילון קרנות נאמנות1

קציר מרבלאלאלאכןכן900.00הצבעה אלקטרונית513765339900.00ישראלפסגות קרנות נאמנות1

קציר מרבלאלאלאכןכן1,000.00הצבעה אלקטרונית5137653391,000.00ישראלפסגות קרנות נאמנות1

קציר מרבלאלאלאכןכן1,464.00הצבעה אלקטרונית5137653391,464.00ישראלפסגות קרנות נאמנות1

קציר מרבלאלאלאכןכן1,580.00הצבעה אלקטרונית5137653391,580.00ישראלפסגות קרנות נאמנות1

קציר מרבלאלאלאכןכן4,363.00הצבעה אלקטרונית5137653394,363.00ישראלפסגות קרנות נאמנות1

קציר מרבלאלאלאכןכן14,000.00הצבעה אלקטרונית51376533914,000.00ישראלפסגות קרנות נאמנות1

קציר מרבלאלאלאכןכן15,064.00הצבעה אלקטרונית51376533915,064.00ישראלפסגות קרנות נאמנות1

קציר מרבלאלאלאכןכן17,251.00הצבעה אלקטרונית51376533917,251.00ישראלפסגות קרנות נאמנות1

קציר מרבלאלאלאכןכן27,207.00הצבעה אלקטרונית51376533927,207.00ישראלפסגות קרנות נאמנות1

שמשון אורןלאלאלאכןלא352,165.00הצבעה אלקטרונית540253275352,165.00ישראלשותפות-מניות ישראל-1

אריאלי יונתן מאירלאלאלאכןכן2,381,000.00הצבעה אלקטרונית5402822172,381,000.00ישראלמגדל סל-מניות ישראל1
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בוארון מאיהלאלאלאכןלא1,800.00הצבעה אלקטרונית5117767831,800.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב2
בוארון מאיהלאלאלאכןלא2,100.00הצבעה אלקטרונית5117767832,100.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב2
בוארון מאיהלאלאלאכןלא2,400.00הצבעה אלקטרונית5117767832,400.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב2
בוארון מאיהלאלאלאכןלא3,100.00הצבעה אלקטרונית5117767833,100.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב2
בוארון מאיהלאלאלאכןלא4,200.00הצבעה אלקטרונית5117767834,200.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב2
בוארון מאיהלאלאלאכןלא4,628.00הצבעה אלקטרונית5117767834,628.00ישראלהראל קרנות נאמנות ב2
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שם מיופה כחמדינת התאגדות / דרכון האם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע ו/או מיופה הכוח ספרור נושא בסדר היום
(שאינם בעל עניין אישי)

 עניין אישי משקיע מוסדי

אסיפה מיוחדת של בעלי מניות מיום 6.5.2021
רייזור לאבס בע"מ

בעל עניין  אופן ההצבעהכמות מניותמספר חברה / מספר ת.ז.שם /חברה אופן ההצבעה
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