




































































































































אצל: אצל רו"ח דנגור, פרץ, ישראלי ושות'
תל אביב - יפו מיקוד 68012

רחוב קויפמן יחזקאל   2
ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

לכבוד

31/07/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

מספר תאגיד 513077115

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

י"ב אב תשע"ב

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 19/07/2012, נרשם ביום 31/07/2012 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 12/07/2012 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

בעקבות ההיענות הגדולה למבצע האכיפה של רשות התאגידים ונוכח העובדה שחברות רבות שלחו לראשונה דוח

שנתי בעקבותיו, החליט רשם החברות כי לפנים משורת הדין, חברות אשר הגישו את הדו"ח השנתי לפני 2012 

תקבלנה אישור על הגשת הדו"ח, גם אם הדוח לא היה תקין כנדרש, ופרטיו לא עודכנו במרשם. 

לפיכך, כל שאישור זה מתייחס לדוח שהוגש לפני 2012 , האישור הוא על מילוי החובה של הגשת דוח עדכון פרטים 

שנתי, ואינו מהווה אישור על עדכון הפרטים במרשם החברות. עם זאת יצויין כי פרטי הדוחות שנמצאו תקינים עודכנו 

במרשם החברות.

שימו לב שעל החברה להגיש דוח לעדכון פרטים שנתי מדי שנה. 

בכבוד רב,

אפרת לביא

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

מרכז כלל, רח' יפו 97 )קומה 13(, ת.ד. 28178, ירושלים 91281

taagidim.justice.gov.il  02-6467868 :טלפונים: 1-700-70-60-44 פקס



אצל: אצל רו"ח דנגור, פרץ, ישראלי ושות'
תל אביב - יפו מיקוד 68012

רחוב קויפמן יחזקאל   2
ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

לכבוד

24/09/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

מספר תאגיד 513077115

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ח' תשרי תשע"ג

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 25/10/2011, נרשם ביום 24/09/2012 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 05/10/2011 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

בעקבות ההיענות הגדולה למבצע האכיפה של רשות התאגידים ונוכח העובדה שחברות רבות שלחו לראשונה דוח

שנתי בעקבותיו, החליט רשם החברות כי לפנים משורת הדין, חברות אשר הגישו את הדו"ח השנתי לפני 2012 

תקבלנה אישור על הגשת הדו"ח, גם אם הדוח לא היה תקין כנדרש, ופרטיו לא עודכנו במרשם. 

לפיכך, כל שאישור זה מתייחס לדוח שהוגש לפני 2012 , האישור הוא על מילוי החובה של הגשת דוח עדכון פרטים 

שנתי, ואינו מהווה אישור על עדכון הפרטים במרשם החברות. עם זאת יצויין כי פרטי הדוחות שנמצאו תקינים עודכנו 

במרשם החברות.

שימו לב שעל החברה להגיש דוח לעדכון פרטים שנתי מדי שנה. 

בכבוד רב,

מרים פאלק

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

מרכז כלל, רח' יפו 97 )קומה 13(, ת.ד. 28178, ירושלים 91281

taagidim.justice.gov.il  02-6467868 :טלפונים: 1-700-70-60-44 פקס

































































אצל: אצל רו"ח דנגור, פרץ, ישראלי ושות'
תל אביב - יפו מיקוד 6801294

רחוב קויפמן יחזקאל   2
ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

לכבוד

24/11/2013

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

מספר תאגיד 513077115

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"א כסלו תשע"ד

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 16/10/2013, נרשם ביום 24/11/2013 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 07/10/2013 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

רחל מטרי

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

מגדלי הבירה )בנין 1(, רח' ירמיהו 39 )קומה 10( ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

taagidim.justice.gov.il  02-6467868 :טלפונים: 1-700-70-60-44 פקס













אצל: אצל רו"ח דנגור, פרץ, ישראלי ושות'
תל אביב - יפו מיקוד 6801294

רחוב קויפמן יחזקאל   2
ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

לכבוד

04/11/2015

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

מספר תאגיד 513077115

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ"ב חשוון תשע"ו

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 28/10/2015, נרשם ביום 04/11/2015 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 18/10/2015 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

חיה גולדשטיין

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

 www.taagidim.justice.gov.il  דוא"ל:  moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1-700-70-60-44

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(י



















אצל: אצל רו"ח דנגור, פרץ, ישראלי ושות'
תל אביב - יפו מיקוד 6801294

רחוב קויפמן יחזקאל   2
ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

לכבוד

29/06/2014

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

מספר תאגיד 513077115

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

א' תמוז תשע"ד

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 19/06/2014, נרשם ביום 29/06/2014 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 16/06/2014 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

יהודית בטאט

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

מגדלי הבירה )בנין 1(, רח' ירמיהו 39 )קומה 10( ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

taagidim.justice.gov.il  02-6467868 :טלפונים: 1-700-70-60-44 פקס











אצל: אצל רו"ח דנגור, פרץ, ישראלי ושות'
תל אביב - יפו מיקוד 6801294

רחוב קויפמן יחזקאל   2
ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

לכבוד

29/01/2017

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

מספר תאגיד 513077115

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ב' שבט תשע"ז

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 05/01/2017, נרשם ביום 29/01/2017 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 26/12/2016 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

תמר ידעי

רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101

 www.taagidim.justice.gov.il  דוא"ל:  moked-tagid@justice.gov.il טלפון: 1-700-70-60-44

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(י













לכבוד
ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

תל אביב - יפו  ת.ד. 50095  6150002

_______________________________________________________________________
רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28093 ירושלים 9128002 

  http://Taagidim.justice.gov.il 1-700-70-60-44 :טלפון 
שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:30-08:30; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד (בקומת כניסה)

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם החברות והשותפויות

כ"ט טבת תשע"ח
16/01/2018

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על הגשת דו"ח שנתי
ה.ח.ק.ג.ח. בע"מ

513077115

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 04/01/2018, הוגש על ידכם דו"ח שנתי לשנת 2017. הדו"ח 

עודכן במרשמינו ביום 16/01/2018.

בכבוד רב,
רחל אלישבע מטרי

רשות התאגידים
רשם החברות והשותפויות














