
 

מידע על פרטי חברה , כולל נתוני שעבודים
 

נתוני המאגר מעודכנים נכון לתאריך 16/07/2012 בשעה 6:31
 

פרטים כלליים
תאריך רישוםסוג מוגבלתסטטוס משפטי של התאגידסוגמספר תאגיד
13/10/1988מוגבלתפעילהחברה פרטית511327843
שם התאגיד

יוזמות ערוץ 7 בע"מ
אצלכתובת התאגיד

בית אל במזרח בנימין בית אל מיקוד:90631
חברה ממשלתיתמטרות התאגיד

חברה לא ממשלתיתלעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון - מסחר

 

דירקטורים של התאגיד
תפקידתאריך מינוישםמספר זיהוי 

.1
 06/06/1989מלמד זלמן7318850

כתובת: מזרח בנימין בית אל

.2
 06/06/1989צור יואל4305751

כתובת: מזרח בנימין בית אל

.3
 31/12/2006גנץ משה112495648

כתובת: ישראל
 

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
15898HOLDINGS LTD HOLYLANDישראל

 
מחזיק ב:

          100 מניות מסוג רגילות בנות 1 שקל חדש

 

אין לחברה חובות לתשלום של אגרה שנתית
 

מידע על פרטי שעבודים
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.1

מישכון  ללא הגבלה24/12/200222/01/2003

 
שם המלווה נאמן:

 בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:

520000522
הנכסים המשועבדים

תאור הנכס: משכון מדרגה ראשונה של כל זכויות החברה לקבלת כספים מאת חברת כרטיסי אשראי לישראל בעמ דיינרס בעמ על פי הסכם

 
מספר ספק 1230272.וקבלת כספים מאת ישראכרט בעמ ופועלים אמריקן אקספרס בעמ מספר ספק 1520683

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.2

מישכון  ללא הגבלה11/03/200323/03/2003

 
שם המלווה נאמן:

 בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:

520000522
הנכסים המשועבדים

תאור הנכס: משכון מדרגה ראשונה של כל זכויות החברה לקבלת כספים מאת לאומי קארד בע"מ המגיעים ו/או שיגיעו ע"פ הסכם ספ' מס'

 
1496660 בקשר לקבלת כספים מזיכוי כרטיסי אשראי.

 
תנאים מיוחדים:  

 

 



סיכום נתוני השיעבודים
סכום השעבודים המוגבליםמספר השעבודים ללא הגבלהמספר השעבודים שסולקו

02 

 

שינויים בחברה
תמצית החלטהתאריך רישוםתאריך החלטה 

שינוי שם החברה130/10/198802/11/1988.

שינוי שם החברה231/01/199607/07/1996.

 

שמות קודמים
תאריך שינוי השםשם החברה

02/11/1988סלעים ספנות (1988) בע"מ
07/07/1996ש.פ.ה. ספנות (ים 1988) בע"מ

 

אין שינויי סטטוס
 

לא הוגשו דוחות שנתיים
 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות ביום 16/07/2012 בשעה 12:14:21
 

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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