
 

מידע על פרטי חברה , כולל נתוני שעבודים
 

נתוני המאגר מעודכנים נכון לתאריך 13/06/2014 בשעה 7:0
 

פרטים כלליים
תאריך רישוםסוג מוגבלתסטטוס משפטי של התאגידסוגמספר תאגיד
21/12/2005מוגבלתפעילהחברה פרטית513765883
שם התאגיד

עיתון מרכז העניינים בע"מ
אצלכתובת התאגיד

  שד המגינים 48 חיפה, ישראל מיקוד:3326408 ת.ד.33014
הדו"ח השנתי האחרון שהתקבל מהחברה מעודכן ליוםהדו"ח השנתי האחרון התקבל מהתאגיד ביום

05/11/201328/10/2013
חברה ממשלתיתמטרות התאגיד

חברה לא ממשלתיתלעסוק בכל עיסוק חוקי

 

דירקטורים של התאגיד
תפקידתאריך מינוישםמספר זיהוי 

.1
  20/12/2005דרוקר שליסל יהודית005700398

כתובת: אלנבי 78 חיפה, 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
אלנבי 78 חיפה, ישראלדרוקר שליסל יהודית005700398

 
מחזיק ב:

          100 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 

.1

אגרת חוב  ללא הגבלה22/12/200515/02/2006

 
שם המלווה נאמן:

 בנק לאומי לישראל בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:

520018078
הנכסים המשועבדים

 
תאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון על הון המניות הבלתי נפרע של החברה, המוניטין שלה ושעבוד שוטף ראשון על מפעלה ועל כל יתר רכושה.

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

אגרת חוב  ללא הגבלה222/12/200515/02/2006.

 
שם המלווה נאמן:

 בנק לאומי לישראל בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:

520018078
הנכסים המשועבדים

תאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל השטרות שהחברה מסרה או תמסור לבנק לבטחון או לגביה או לשמירה ושעבוד שוטף ראשון
בדרגה על כל השטרות שלחברה יש או תהיה זכות בהם, או לגביהם, בין כנפרעת, מוטבת, נסבה או אחרת, למעט שטרות המופקדים ו/או
יופקדו ע``י החברה בבנק/ים אחרים לבטחון ואשר יחשבו כמשועבדים לטובתם בשעבוד קבוע, מעת הפקדתם בלבד, והכל בכפוף לתנאים

 
באגרת החוב.



 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

אגרת חוב05/07/2012 ללא הגבלה305/02/201017/02/2010.

 

סיכום נתוני השיעבודים
סכום השעבודים המוגבליםמספר השעבודים ללא הגבלהמספר השעבודים שסולקו

12 

 

שינויים בחברה
תמצית החלטהתאריך רישוםתאריך החלטה 

שינוי שם החברה104/01/200604/01/2006.

 

שמות קודמים
תאריך שינוי השםשם החברה

04/01/2006מרכז העניינים (2005) בע"מ

 

אין שינויי סטטוס
 

דוחות שנתיים
תאריך קבלהתאריך הדו"חשנה

201106/05/201331/12/2011
201305/11/201328/10/2013

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות ביום 13/06/2014 בשעה 08:49:48
 

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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