
 

מידע על פרטי חברה , כולל נתוני שעבודים
 

נתוני המאגר מעודכנים נכון לתאריך 02/06/2014 בשעה 13:1
 

פרטים כלליים
תאריך רישוםסוג מוגבלתסטטוס משפטי של התאגידסוגמספר תאגיד
27/06/2010מוגבלתפעילהחברה פרטית514465970
שם התאגיד

 
איי די די תוכן בע"מ

ADD CONTENT LTD
אצלכתובת התאגיד

ירון ליכטנשטיין ולנברג ראול 2 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:6971901
הדו"ח השנתי האחרון שהתקבל מהחברה מעודכן ליוםהדו"ח השנתי האחרון התקבל מהתאגיד ביום

20/05/201314/01/2013
חברה ממשלתיתמטרות התאגיד

חברה לא ממשלתיתלעסוק בכל עיסוק חוקי

 

דירקטורים של התאגיד
תפקידתאריך מינוישםמספר זיהוי 

.1
  27/06/2010ליכנשטיין ירון032843385

כתובת: יעקב מרידור 5 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:69411
 

סה"כ ההון הרשום
סוג המטבע 

שקל חדש10,000.00

 

חלוקת הון המניות
כמות שהוצאה לב"מערךסוג מניהכמות מניות

1100 שקל חדשרגילות10,000

 

בעלי מניות
כתובתשםמספר זיהוי 

.1
יעקב מרידור 5 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:69411ליכנשטיין ירון032843385

 
מחזיק ב:

          45 מניות מסוג רגילות בנות 1 שקל חדש

.2
יעקב מרידור 5 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:69411מוזס לכינטשטיין הדס066553900

 
מחזיק ב:

          45 מניות מסוג רגילות בנות 1 שקל חדש

.3
הצופים 8 רמת השרון, ישראליוניהונתן דותן040800146

 
מחזיק ב:

          10 מניות מסוג רגילות בנות 1 שקל חדש

 

חובות אגרה שנתית לרשם החברות
חובשנה

1,503 ש"ח2014
1,503 ש"חסה"כ חוב אגרות:

 

מידע על פרטי שעבודים
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

אגרת חוב  ללא הגבלה102/05/201326/06/2013.

 
שם המלווה נאמן:

 הוט וויז'ן בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:

511381949
הנכסים המשועבדים

תאור הנכס: כל הזכויות , מכל מין וסוג, קיימים או עתידיים, של החייב בתכנית ובהפקה (כמשמעותן בהסכם ההפקה בין החייב לבין הנושה
מיום 2.5.13 (הסכם ההפקה) לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה זכויות הפקה, זכויות יוצרים, זכויות מבצעים,

זכויות באריזה ובפורמט , זכויות בחומרי גלם, לרבות בכל חומרי הגלם המצולמים, זכויות בקלטות לרבות קלטות המאסטר, וכיוצא באלה וכן כל
הזכויות של החייב בתכנית הנובעות מכל הסכם ואו התקשרות בין החייב לבין צדדים שלישיים בקשר עם התכנית לרבות שחקנים , ניצבים

 
וצלמים והכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים באג"ח המצורפת כנספח א'.



 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.2

אגרת חוב  ללא הגבלה28/01/201411/03/2014

 
שם המלווה נאמן:

 הוט וויז'ן בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:

511381949
הנכסים המשועבדים

תאור הנכס: כל הזכויות, מכל מין וסוג, הקיימים או עתידיים, של החייב בתוכנית ההפקה (כמשמעותן בהסכם ההפקה בין החייב לבין הנושה
מיום 28.1.2014 "הסכם ההפקה"), לרבות אך לא רק, זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה זכויות הפקה, זכויות יוצרים, זכויות
מבצעים, זכויות ב"אריזה" ובפורמט, זכויות בחומרי גלם, לרבות בכל חומרי הגלם המצולמים, זכויות בקלטות לרבות קלטות המאסטר, וכיוצא

באלה וכן כל הזכויות של החייב בתוכנית הנובעות מכל הסכם ו/או התקשרות בין החייב לבין צדדים שלישיים בקשר עם התכנית לרבות

 
שחקנים, ניצבים וצלמים, והכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים באג"ח המצורף כנספח א'.

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.3

אגרת חוב  ללא הגבלה28/04/201420/05/2014

 
שם המלווה נאמן:

 הוט וויז'ן בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:

511381949
הנכסים המשועבדים

תאור הנכס: כל הזכויות, מכל מין וסוג קיימים או עתידיים , של החייב בתכנית ובהפקה (כמשמעותן בהסכם ההפקה בין החייב לבין הנושה
מיום 28.4.14 (הסכם ההפקה) לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה זכוית הפקה, זכויות יוצרים, זכויות מבצעים,
זכויות ב"אריזה" ובפורמט , זכויות בחומרי גלם, לרבות בכל חומרי הגלם המצולמים , זכויות בקלטות לרבות קלטות המאסטר , וכיוצא באלה

וכן כל הזכויות של החייב בתכנית הנובעות מכל הסכם ואו התקשרות בין החייב לבין צדדים שלישיים בקשר עם התכנית לרבות שחקנים,

 
ניצבים וצלמים והכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים באג"ח המצורפת כנספח א'.

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 

 

סיכום נתוני השיעבודים
סכום השעבודים המוגבליםמספר השעבודים ללא הגבלהמספר השעבודים שסולקו

03 

 

אין שינויים בתקנון
 

אין שמות קודמים
 

אין שינויי סטטוס
 

דוחות שנתיים
תאריך קבלהתאריך הדו"חשנה

201010/08/201131/12/2010
201320/05/201314/01/2013

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות ביום 02/06/2014 בשעה 16:58:59
 

תמצית הרישום הניתנת באמצעות המחשב והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהו לעיון בתיק התאגיד אצל רשם
החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע שבספרי התאגיד עצמו המצויים במשרדו הרשום והפתוחים לעיון הציבור

 

הדפס
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