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כןלא13,319,520.00522011בעדניסים מזרחי512343906מספר ברשם החברות בישראלמ"ע אחזקות בע.כ.ק1

לאלא769,881.00522011נגדכתב הצבעה511944670מספר ברשם החברות בישראלאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות2

לאלא1,300,080522011בעדאלקטרונית513611509מספר ברשם החברות בישראלילין לפידות ניהול קופות גמל3

לאלא117,200522011בעדאלקטרונית513846808מספר ברשם החברות בישראלילין לפידות ניהול קרנות נאמנות4

לאלא97,699522011בעדאלקטרונית512362914מספר ברשם החברות בישראלמחוג מנהל גמל לעובדי חברת חשמל5

לאלא80,556522011בעדאלקטרונית510791031מספר ברשם החברות בישראלאי בי אי ניהול קרנות נאמנות6

לאלא164,178522011נגדכתב הצבעה513765347מספר ברשם החברות בישראלפסגות קופות גמל ופנסיה7

לאלא138,744522011בעדאלקטרונית511880460מספר ברשם החברות בישראלאנליסט קופות גמל בע8

לאלא8,936522011בעדאלקטרונית512065202מספר ברשם החברות בישראלמ"מיטב דש גמל ופנסיה בע9

לאלא2,600522011נגדאלקטרונית51774016ז"מספר תעופר אריאל10

לאלא1,436522011בעדאלקטרונית511576209מספר ברשם החברות בישראלאפסילון ניהול קרנות11

לאלא205,036522011נגדאלקטרונית513765339מספר ברשם החברות בישראלמ"פסגות קרנות נאמנות בע12

לאלא366,511522011בעדאלקטרונית515430999מספר ברשם החברות בישראלפורסט קרנות נאמנות13

לאלא129,609522011בעדאלקטרונית520042177מספר ברשם החברות בישראלמ"הכשרה חברה לביטוח בע14

לאלא6,000522011בעדאלקטרונית511146490מספר ברשם החברות בישראלניהול קרנ.אס.אמ.אנליסט אי15

לאלא15,750522011בעדאלקטרונית513011445מספר ברשם החברות בישראלאיילון קרנות נאמנות16

לאלא389522011בעדאלקטרונית513534974מספר ברשם החברות בישראלמיטב דש קרנות נאמנות17

לאלא130,489522011בעדכתב הצבעה520023185מספר ברשם החברות בישראלהפניקס נוסטרו אלמנטרי18

לאלא101,813522011בעדאלקטרונית510474810מספר ברשם החברות בישראלמ"הראל  קרנות נאמנות בע19

לאלא2,800522011בעדאלקטרונית303593818ז"מספר תצבי רוט20

לאלא91,766522011בעדאלקטרונית513534974מספר ברשם החברות בישראלמ"תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע21

לאלא63,620522011נגדכתב הצבעה520005497מספר ברשם החברות בישראלקופת גמל לאומי22

לאלא353,039522011נגדכתב הצבעה520027251מספר ברשם החברות בישראלקרן השתלמות למורים וגננות23

לאלא135,473522011נגדכתב הצבעה520028390מספר ברשם החברות בישראלקרן השתלמות למורים תיכוניים24

לאלא2,151,381522011בעדכתב הצבעה540253275מספר ברשם החברות בישראלשותפות מניות ישראל הפניקס עמיתים25

לאלא92,949522011בעדכתב הצבעה540265568מספר ברשם החברות בישראלשותפות סל מדדים מניות26
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