






































































































באמצעות: יוסף שמעוני
רמת גן מיקוד 25242

רחוב בדנר 5
עיתון ישראל היום בע"מ

לכבוד

02/09/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה עיתון ישראל היום בע"מ

מספר תאגיד 513942151

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ט"ו אלול תשע"ב

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 31/07/2012, נרשם ביום 02/09/2012 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 31/12/2011 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



באמצעות: יוסף שמעוני
רמת גן מיקוד 25242

רחוב בדנר 5
עיתון ישראל היום בע"מ

לכבוד

16/10/2012

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה עיתון ישראל היום בע"מ

מספר תאגיד 513942151

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

ל' תשרי תשע"ג

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 11/08/2011, נרשם ביום 16/10/2012 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 31/12/2010 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,

אידי קליין

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





























תל אביב - יפו מיקוד 6706054
רחוב השלושה   2

עיתון ישראל היום בע"מ
לכבוד

07/08/2013

הנדון: אישור בדבר רישום הודעה על דוח שנתי

בחברה עיתון ישראל היום בע"מ

מספר תאגיד 513942151

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

א' אלול תשע"ג

הננו לאשר כי  בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 04/08/2013, נרשם ביום 07/08/2013 כי הגשתם דו"ח שנתי

נכון לתאריך 31/12/2012 וכן עדכנו את המרשם לפי הפרטים שבדו"ח

 

בכבוד רב,

אסתר בן שמעון

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













באמצעות: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל
תל אביב - יפו
רחוב ויצמן 32

עיתון ישראל היום בע"מ
לכבוד

21/01/2014

הנדון: אישור סילוק שעבוד

בחברה עיתון ישראל היום בע"מ

מספר תאגיד 513942151

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

כ' שבט תשע"ד

הננו לאשר כי בהתאם לדיווח שנתקבל במשרדנו ביום 19/01/2014 ,נרשם ביום 21/01/2014 סילוק שעבוד בחברה.

מספר השעבוד שסולק הינו 2

בכבוד רב,

רונית כהן

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











11/02/2014 לכבוד

מדינת ישראל                                                         רשות התאגידים

    משרד המשפטים                                               רשם החברות והשותפויות

עיתון ישראל היום בע"מ
רחוב השלושה   2

י"א אדר א' תשע"ד

תל אביב - יפו מיקוד 6706054

 הנדון: סירוב לפניה בנושא: רישום שעבוד

בחברה עיתון ישראל היום בע"מ

מספר תאגיד 513942151

הננו לאשר כי ביום 05/02/2014 הוגשו לבדיקה במשרדנו פניה בנושא  רישום שעבוד

הפניה לא אושרה לרישום עקב אחת או יותר מן הסיבות הבאות:

.נדרשת בקשה מנומקת להארכת מועד

בכבוד רב,

רונית כהן

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
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