
קוויקליזארד בע"מ

אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה מיום 27.05.2021
על סדר היום: מינוי עמיחי הלמן לדירקטור חיצוני

מוסדי/בעל עניין/נושא משרה בכירהאופן הצבעהמספר ח.פ. / ת.ז.אחוז מסה"כנמנענגדבעדכמות מניותבעל עניין אישימיופה כחשם בעל המניות
בעל עניין, משקיע מוסדיכתב הצבעה14.759%513765347     134,530.00לאפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

בעל עניין , נושא משרה בכירהכתב הצבעה13.523%34288506       99,573.00לאיוסף כהן
בעל עניין , נושא משרה בכירהכתב הצבעה13.523%34322743       99,573.00לאפנחס מנדל

Pollak Francoisבעל ענייןכתב הצבעה114.455%336110317     408,603.00לא
TECH PE INVESTMENTS CORPבעל ענייןהשתתפות באסיפה115.738%2027056     444,851.00לא

בעל עניין, משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית110.324%512065202     291,835.00לאנגר אסנתמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.253%513011445         7,145.00לאבוארון מאיהאיילון קרנות נאמנות

 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.032%514956465            900.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ - אלפא מור
 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית11.734%514956465       49,000.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ )כללי(

 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.425%514956465       12,000.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ -)להשקעה כל
 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית11.028%514956465       29,050.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ )מניות(9

 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.071%514956465         2,000.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ- מור השקעה
 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית14.437%514956465     125,421.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ)אלפא מור תג
 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.601%514956465       17,000.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ)להשקעה במני
 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.067%514956465         1,900.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ - השתלמות מנ

 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.798%520042177       22,550.00לאבוארון מאיההכשרה חברה לביטוח בע"מ



קוויקליזארד בע"מ

אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה מיום 27.05.2021
על סדר היום: מינוי קרן פרימור כהן לדירקטורית חיצונית

מוסדי/בעל עניין/נושא משרה בכירהאופן הצבעהמספר ח.פ. / ת.ז.אחוז מסה"כנמנענגדבעדכמות מניותבעל עניין אישימיופה כחשם בעל המניות
בעל עניין, משקיע מוסדיכתבי הצבעה14.759%513765347      134,530.00לאפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

בעל עניין , נושא משרה בכירהכתבי הצבעה13.523%34288506        99,573.00לאיוסף כהן
בעל עניין , נושא משרה בכירהכתבי הצבעה13.523%34322743        99,573.00לאפנחס מנדל

Pollak Francoisבעל ענייןכתבי הצבעה114.455%336110317      408,603.00לא
TECH PE INVESTMENTS CORPבעל ענייןהשתתפות באסיפה115.738%2027056      444,851.00לא

בעל עניין, משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית110.324%512065202      291,835.00לאנגר אסנתמיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.253%513011445          7,145.00לאבוארון מאיהאיילון קרנות נאמנות

 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.032%514956465             900.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ - אלפא מור
 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית11.734%514956465        49,000.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ )כללי(

 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.425%514956465        12,000.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ -)להשקעה כל
 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית11.028%514956465        29,050.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ )מניות(9

 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.071%514956465          2,000.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ- מור השקעה
 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית14.437%514956465      125,421.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ)אלפא מור תג
 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.601%514956465        17,000.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ)להשקעה במני
 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.067%514956465          1,900.00לאבוארון מאיהמור קופות גמל בע"מ - השתלמות מנ

 משקיע מוסדיהצבעה אלקטרונית10.798%520042177        22,550.00לאבוארון מאיההכשרה חברה לביטוח בע"מ


		2021-05-30T07:31:00+0000
	Not specified




