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 ביולייט מדעי החיים בע"מ 

 "( החברה)"

 2021באפריל,  7  פירוט המצביעים באסיפת בעלי מניות של החברה מיום

 ( היום סדר  להצבעה שעל הנושאים  פירוט לפי)
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  אופן

 ההצבעה 

  יפוי/  הצבעה  כתב

כוח /בעצמו /  

מערכת הצבעה  

 אלקטרונית

 מינוי דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת ואישור תנאי כהונתה  .1 

 כתב הצבעה  בעד לא 432,370 אורן דן  1  .1 

 כתב הצבעה  בעד לא 16,573 מקוב  ישראל    1  .2 

 כתב הצבעה  בעד לא 637,095 מ " בע אסוסיאייטס מקוב  1  .3 

 4.  1 Rock One Investment Group 865,646 כתב הצבעה  בעד לא 

מערכת הצבעה   בעד לא 619,256 בעד  -מערכת הצבעות אלקטרונית  1  .5 *
 אלקטרונית 

  –מערכת הצבעות אלקטרונית  1  .6 *
 נמנע 

מערכת הצבעה   נמנע  לא 0
 אלקטרונית 

מערכת הצבעה   נגד לא 0 נגד  -מערכת הצבעות אלקטרונית  1  .7 *
 אלקטרונית 
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 חלק ב' 

 ביולייט מדעי החיים בע"מ 

 "( החברה)"

 2021באפריל,  7המצביעים באסיפת בעלי מניות של החברה מיום   על אודות פרטים

 דן (: עברית) תאגיד שם(/ עברית) ע"בני המחזיק או  המניות  בעל משפחה שם  .1

 אורן (:  עברית) ע"בני  המחזיק או  המניות בעל  פרטי שם

 Dan(:  לועזית) תאגיד   שם/  ע"בני המחזיק או  המניות  בעל משפחה שם

 Oren(:  לועזית) ע"בני  המחזיק או  המניות בעל  פרטי שם

 תעודת זהות  מספר:  זיהוי  מספר סוג

 007450893 :זיהוי מספר

 : _________ הכוח  מיופה  שם

 : _________הכוח  מיופה  של זיהוי  מספר סוג

 : _________הכוח מיופה   זיהוי' מס

 : _________ מדינה 

 1095223: שמספרו  ע"בני החזקה מכוח   היא באסיפה  ההשתתפות 

 ישראל   :הדרכון  מדינת/  ע"בני המחזיק  או  המניות בעל  של התאגדות מקום

, בה  השליטה  מבעלי   מי   או  החברה   לבין (  אישי  עניין  בעל  שאינו )  המצביע  בין  כלשהו   קשר   על   ידוע  לחברה   אם

,  האסיפה  למועד  נכון ,  החברה  ידיעת   למיטב:  טיבם  פירוט  -'  וכד  עסקיים   קשרים ,  מעביד  עובד   קשרי  לרבות 

 . החברה במישרין במניות  מחזיק , בעל עניין בחברה מכוח אחזקותיו, אורןדן 

   קובישראל מ(: עברית) תאגיד שם(/ עברית) ע"בני המחזיק או  המניות  בעל משפחה שם  .2

 _________ (: עברית) ע"בני  המחזיק או  המניות בעל  פרטי שם

  Makov Israel. (:לועזית) תאגיד   שם/  ע"בני המחזיק או  המניות  בעל משפחה שם

 _________ (: לועזית) ע"בני  המחזיק או  המניות בעל  פרטי שם

 תעודת זהות  מספר:  זיהוי  מספר סוג

 05030200 :זיהוי מספר

 _________  : הכח מיופה  שם

 _________ : הכח מיופה  של זיהוי  מספר סוג

 _________ : כח מיופה   זיהוי' מס

 _________ : הדרכון מדינת

 1095223: שמספרו ע"בני החזקה מכח  היא באסיפה  ההשתתפות 

 ישראל   :הדרכון  מדינת/  ע"בני המחזיק  או  המניות בעל  של התאגדות מקום

, בה  השליטה  מבעלי   מי   או  החברה   לבין (  אישי  עניין  בעל  שאינו )  המצביע  בין  כלשהו   קשר   על   ידוע  לחברה   אם

,  מר ישראל מקוב,  החברה  ידיעת  למיטב:  טיבם  פירוט  -'  וכד   עסקיים  קשרים ,  מעביד  עובד  קשרי   לרבות 

  חברה ,  מ"בע  אסוסיאייטס  מקוב  ובאמצעות  במישרין  החברה  במניותיו"ר דירקטוריון החברה, מחזיק  

 . בשליטתו פרטית

 מ "בע אסוסיאייטס מקוב (:  עברית) תאגיד שם(/ עברית) ע"בני המחזיק או  המניות  בעל משפחה שם  .3

 _________ (: עברית) ע"בני  המחזיק או  המניות בעל  פרטי שם

 Makov Associates Ltd .  (:לועזית) תאגיד   שם/  ע"בני המחזיק או  המניות  בעל משפחה שם

 _________ (: לועזית) ע"בני  המחזיק או  המניות בעל  פרטי שם

 תעודת זהות  מספר:  זיהוי  מספר סוג

 514153907 :זיהוי מספר

 _________  : הכח מיופה  שם

 _________ : הכח מיופה  של זיהוי  מספר סוג
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 _________ : כח מיופה   זיהוי' מס

 _________ : הדרכון מדינת

 1095223: שמספרו ע"בני החזקה מכח  היא באסיפה  ההשתתפות 

 ישראל   :הדרכון  מדינת/  ע"בני המחזיק  או  המניות בעל  של התאגדות מקום

, בה  השליטה  מבעלי   מי   או  החברה   לבין (  אישי  עניין  בעל  שאינו )  המצביע  בין  כלשהו   קשר   על   ידוע  לחברה   אם

,  מר ישראל מקוב,  החברה  ידיעת  למיטב:  טיבם  פירוט  -'  וכד   עסקיים  קשרים ,  מעביד  עובד  קשרי   לרבות 

  חברה ,  מ"בע  אסוסיאייטס  מקוב  ובאמצעות  במישרין  החברה  במניותיו"ר דירקטוריון החברה, מחזיק  

 . בשליטתו פרטית

 

  Rock One Investment Group(:  עברית)  תאגיד   שם(/  עברית)  ע "בני  המחזיק  או   המניות   בעל  משפחה  שם  .4

 (:  עברית) ע"בני  המחזיק או  המניות בעל  פרטי שם

   (:לועזית) תאגיד   שם/  ע"בני המחזיק או  המניות  בעל משפחה שם

 (:  לועזית) ע"בני  המחזיק או  המניות בעל  פרטי שם

 מספר חברה בהונג קונג  :  זיהוי  מספר סוג

 2185692: זיהוי מספר

 :  הכח מיופה  שם

   : הכח מיופה  של זיהוי  מספר סוג

 :  כח מיופה   זיהוי' מס

 _________ : הדרכון מדינת

 1095223: שמספרו ע"בני החזקה מכח  היא באסיפה  ההשתתפות 

 הונג קונג   :הדרכון  מדינת/  ע"בני המחזיק  או  המניות בעל  של התאגדות מקום

, בה  השליטה  מבעלי   מי   או  החברה   לבין (  אישי  עניין  בעל  שאינו )  המצביע  בין  כלשהו   קשר   על   ידוע  לחברה   אם

,  האסיפה  למועד  נכון ,  החברה  ידיעת   למיטב  : טיבם  פירוט  -'  וכד  עסקיים   קשרים ,  מעביד  עובד   קשרי  לרבות 

Lai Ngai Cheung  ,חברת    באמצעות   במניות  מחזיק,  אחזקותיו  מכוח   בחברה  עניין  בעלRock One 

Investment Group ,בשליטתו חברה.   

 ( ' א נספחמסומן   –)ראו קובץ מצורף  - משתתפים באמצעות מערכת הצבעות "יעל" שהצביעו "בעד"   .5

 ( ' א נספחמסומן  – )ראו קובץ מצורף  -משתתפים באמצעות מערכת הצבעות "יעל" שהצביעו "נמנע"   .6

 מסומן נספח א'(   –)ראו קובץ מצורף  - משתתפים באמצעות מערכת הצבעות "יעל" שהצביעו "נגד"   .7
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