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 לכבוד 

 מנהלי גופים מוסדיים

 

 שלום רב,

 הנדון: תיאור תמציתי בדבר מדיניות ממשל תאגידי

בנושא "הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל", על משקיע  2014-9-6מס'  , ביטוח וחיסכוןבהתאם לחוזר רשות שוק ההון

 המוסדי לפרסם אמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי, אשר מנחות את ועדת ההשקעות שלו בבואה להחליט על השקעותיה.

"(, בכובעה כמנהלת השקעות של החברההשקעות בע"מ )"להלן תיאור תמציתי של מדיניות הממשל התאגידי של חברת אי.בי.אי אמבן ניהול 

 גופים מוסדיים:

 

 GSEציון  .1

אחד הפרמטרים הנשקלים במסגרת שיקולי השקעה בחברת יעד )בין אם בהון החברה ובין אם במכשירי חוב ונגזרים( הוא  הציון המשוקלל 

המשוקלל ניתן על ידי חברת ג'י. אס. אי מחקר אנליטי וממשל של החברה המועמדת להשקעה מבחינת איכות הממשל התאגידי שלה. הציון 

 . GSER"(, בהתאם להוראות מסמך מתודולוגיית הדירוג של GSEתאגידי בע"מ )"

 , ציון איכות הממשל התאגידי של חברה מסוימת ניתן על פי מדדי משנה שונים, כמפורט להלן:GSEלפי 

 עצמאות הדירקטוריון, איכותו ופעלתנותו; -

 אחזקות בעלי השליטה, עסקאות עם בעלי השליטה ושיטת תגמול הבכירים בחברה; -

 איכות הביקורת והפיקוח על ידי מבקר הפנים ורואה החשבון החיצוני; -

 -אתיקה, שקיפות ופתיחות לציבור; ו -

 השקעות אחראיות.  -

 

 השתתפות באסיפות כלליות .2

ברות המוחזקות בתיק, מקפידה החברה לשקלל במסגרת קביעת עמדתה, היבטים הנוגעים כמיופת כוח של הגוף המוסדי באסיפות כלליות של ח

באספות כלליות ואמות מידה לבחינת ממשל תאגידי", וכן בהתאם "השתתפות  -לכללי ממשל תאגידי נאותים. זאת, בהתאם לנוהל החברה

אשר קובעת קריטריונים שונים שיש לקחת בחשבון בעת קביעת  ,2022עבור שנת  למדיניות ההצבעה של חברת "עמדה מחקר כלכלי בע"מ"

 עמדת הצבעה וביניהם:

 אחריות תאגידית; -

 הרכב, מקצועיות ועצמאות הדירקטוריון; -

 מינוי דירקטורים; -

 גמול דירקטורים; -

 מדיניות תגמול נושאי משרה וחלוקת דיבידנדים; -

 -הון החברה; ו -

 עסקאות עם בעלי שליטה. -

 

 עות אחראיותהשק .3

החברה שמה דגש בהטמעת נושא השקעות אחראיות במדיניותה. החברה פועלת מזה שנים בתחום מתוך הרצון להיות המובילה באסטרטגיות 

השקעה השואפות לשלב בין תשואה פיננסית ותועלת סביבתית וחברתית במטרה להביא לשינוי חיובי. בנוסף החברה מאמינה כי חברות בעלות 

 גבוה, מפחיתות באופן ניכר את הסיכון לנזקים עתידיים וממשל תאגידי לא תקין.    ESGציון 

תעשיית הטבק, לצורך הימנעות מחברות פוגעניות ומזיקות )דוג'  Negative Screeningבעת בחירת נכסים, שוקלת החברה פעולות של 

בחירת ניירות ערך סחירים להשקעה , ( והשקעות אימפקטBest in Classשילוב השקעות בעלות אחריות חברתית )( האלכוהול והפורנוגרפיה

 .בהתאם לדירוג איכות הממשל התאגידי בתאגידים
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 :בכוונת החברה להתייחס להיבטים של השקעות אחראיות באופן הבא 2022במסגרת מדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 

נושאים סביבתיים, חברתיים ונושאי ממשל תאגידי, על מנת להעריך  - ESGבמסגרת מכלול שיקולי ההשקעה יבחנו מנהלי ההשקעות שיקולי 

נכונה את מידת הסיכון הגלומה בהשקעה, לצד השפעתה החיובית של ההשקעה על החברה והסביבה. זאת, בנוסף לניתוחים הכלכליים 

 המסורתיים שיבחנו את כדאיות ההשקעה והשאיפה למקסום התשואה עבור לקוחותיה.

 

  IBI-תית באחריות חבר

כלי להערכה והטמעה של  –"(, משתתפת מזה למעלה מעשור בדירוג "מעלה" IBIחברת האם של החברה, אי.בי.אי בית השקעות בע"מ )"

נעזרת בשאלון "מעלה" כדי  IBIכמדד הראשי להערכת אחריות תאגידית בישראל.  2003מחויבות חברתית בארגונים. הדירוג משמש משנת 

 .ESGד בפרמטרים של להשיג שיפור מתמי

 החברה תורמת לקהילה ומעורבת בה, באמצעות תרומות כספיות, לצד פעילות התנדבותית של עובדיה.

 

IBI  האנושי:  ההוןוהחברה שמות דגש על 

 בעלי מוגבלויות. העסקת -

 מתן דגש על שוויון מגדרי וגיוון תעסוקתי. -

 הקפדה על זכויות העובדים והעובדות ותנאי העבודה. -

 הענקת תנאים סוציאליים רחבים. -

 

 

 

 ,בברכה

 

 אמבן ניהול השקעות בע"מ –אי.בי.אי 


