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המפורטים בתשקיף הקרן המפורסם בציבור ובדיווחים המיידיים. בכל מקרה על הסכום המושקע ביחידות בקרנות הנאמנות שבניהולינו נגבים דמי ניהול בנפרד על פי דמי הניהול 

  לא יתקיים מצב של כפל דמי ניהול.

  :אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, מנהלת את קופות הגמל וקרנות הפנסיה המפורטות להלן

  שחם פיצויים;קופות המתופעלות בבנק לאומי לישראל: אלטשולר שחם גמל; אלטשולר שחם השתלמות; אלטשולר 

  קרנות הפנסיה המתופעלות בחברת תפעול גמל בע"מ: אלטשולר שחם קרן פנסיה כללית ; אלטשולר שחם קרן פנסיה מקיפה;

  

  אנו מאחלים לך ולנו המשך פעילות פורה ומניב. לשירותך תמיד!

  שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ אלטשולר

  04.09.2017עדכון אחרון: 

          פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ומט"ח כמפורט בטבלה להלן:שמות הקרנות כוללים את 
 מניותמט"ח  (בערך מוחלט) שיעור חשיפה מירבי
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