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שחם אלטשולר בנאמנות מוחזק 26.73% מתוכן )2( בע"מ(; שחם אלטשולר ממניות 12.17% )שהינם בע"מ נאמנויות שחם אלטשולר בנאמנות מוחזק 27.16% מתוכן )1(

נאמנויות שחם אלטשולר בידי נמצאת ) 0.49% )כ- בע"מ שחם אלטשולר בחברת ההחזקות יתרת כי יצוין )3( בע"מ(; שחם אלטשולר ממניות 2.64% )שהינם בע"מ נאמנויות

קופות פסגות )6( השקעות; משווק רישיון בעלת )5( בע"מ; לנאמנות חברה לקס שנקר באמצעות בנאמנות מוחזקות הרגילות המניות כלל )4( עובדים(; עבור )בנאמנות בע"מ

הגמל( )עבור בנדל"ן השקעות פסגות שבניהולה: הפנסיה וקרנות הגמל קופות עמיתי עבור בנדל"ן, השקעה לצורך שלהלן בחברות מלאה בבעלות מחזיקה בע"מ ופנסיה גמל

תאגיד שהינו Psagot Real Estate Management (USA) Inc. ב- וכן בע"מ פנסיה( )עבור בנדל"ן השקעות פסגות בע"מ; השתלמות( )עבור בנדל"ן השקעות פסגות בע"מ;

קופות עמיתי עבור בנדל"ן להשקעה כאמור נועדו אשר בחו"ל, וחלקן בארץ רשומות חלקן שונות, בשותפויות כללי כשותף משמשות אלה חברות ארה"ב. בדלוואר, הרשום

בע"מ; בישראל פי2פי בלנדר בחברת 0.43% של אחזקה שיעור בעלת הינה בע"מ השקעות בית פסגות כי יצוין הזהירות למען )7( החברה; שבניהול הפנסיה וקרנות הגמל

ו/או בהחזקה המצויים שישנם, ככל נוספים, תאגידים לכלול כדי זה במסמך בפירוט אין כי יובהר שם. שינוי בתהליך ונמצאת ביטוח סוכן רישיון בעלת אינה החברה )8(

במפורש(. בו שנזכרו אלו )למעט בו המצוינים מהתאגידים איזה של בשליטה

100%




