
 

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
30/11/2006מוגבלתפעילהחברה פרטית513899112
שם התאגיד

חשיפה - תקשורת המונית בע"מ
אצלכתובת התאגיד

  הרב בן יעקב 25 בני ברק, ישראל מיקוד:5155340 ת.ד.3148
הדו"ח השנתי האחרון שהתקבל מהחברה מעודכן ליוםהדו"ח השנתי האחרון התקבל מהתאגיד ביום

10/04/201411/03/2014
חברה ממשלתיתמטרות התאגיד

חברה לא ממשלתיתלעסוק בכל עיסוק חוקי

 

דירקטורים של התאגיד
תפקידתאריך מינוישםמספר זיהוי 

.1
  30/11/2006שטראובר דבראל060129509

כתובת: הרב שמידמן יצחק 12 בני ברק, ישראל מיקוד:5142721
 

סה"כ ההון הרשום
סוג המטבע 

שקל חדש100,000.00

 

חלוקת הון המניות
כמות שהוצאה לב"מערךסוג מניהכמות מניות

11,000 שקל חדשרגילות100,000

 

בעלי מניות
כתובתשםמספר זיהוי 

.1
הרב שמידמן יצחק 12 בני ברק, ישראל מיקוד:5142721שטראובר דבראל060129509

 
מחזיק ב:

          1,000 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

אגרת חוב  ללא הגבלה13/03/200705/06/2007

 
שם המלווה נאמן:

 בנק דיסקונט לישראל בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:

520007030
הנכסים המשועבדים

תאור הנכס: שעבוד שוטף וקבוע ראשון והמחאה על שטרות, שיקים, פקדונות כספיים אחרים ודוקומנטים ליצוא ו/או יבוא, שטרי מטען

 
וממסרים סחירים מכל סוג שהוא כמפורט באגרת חוב.

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.2

אגרת חוב  ללא הגבלה18/05/201114/06/2011

 
שם המלווה נאמן:

 בנק דיסקונט לישראל בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:

520007030
הנכסים המשועבדים

תאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון בדרגה על רכב: פרטי נוסעים שנת 2011 מס רישוי 6230073 מסוג סקודה מרכב אחוד שנת 2011 מס רישוי

 
1397967 מסוג פיאט לרבות כל מנוע מתקן ואביזר המחוברים בין בחיבור של קבע ובין בחיבור ארעי לרכב המשועבד

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

אגרת חוב  ללא הגבלה321/12/201129/12/2011.

 
שם המלווה נאמן:

 בנק דיסקונט לישראל בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:

520007030



הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד שוטף על כל המפעל, הנכסים, הזכויות והרכוש האחר. שעבוד קבוע על הון המניות שטרם נדרש ו/או שטרם נפרע

 
והמוניטין. שעבוד על כספים, שטרות, ני``ע ובטחונות אחרים הנמצאים ו/או שימצאו וכן על זכויות הנובעות מביטוח הרכוש המשועבד.

 
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

201308/08/201307/08/2013
201410/04/201411/03/2014

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות ביום 13/06/2014 בשעה 08:50:02
 

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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