
513072496מספר חברה:

די טי אר דיירקט טו ריטייל בע"משם חברה:

פרטי חברה

ולנברג ראול 2 תל אביב - יפו   מיקוד: 6971901 כתובת התאגיד:

24/04/2017 נרשם בתאריך: דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2017

לעסוק בכל עיסוק חוקי עיקרי מטרות התאגיד:

סיווג חברה:  חברה פרטית ישראלית מוגבלתאחריות בעלי מניות:סוג חברה:
D T R-DIRECT TO RETAIL LTDשם חברה באנגלית:

פעילה 29/01/2001סטאטוס משפטי: תאריך רישום:

הרכב הון
סוג מניה:

הון מוקצה:הון רשום: 100,00076,000 100,000
שקל חדשמטבע:1רגילות
כמות מניות:

ערך נקוב: 

בעלי מניות

חברה
ולנברג ראול 2 תל אביב - יפו  מיקוד: 6971901

 76,000 מניות מסוג רגילות, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה

ל.ד.י - ליסנסינג דינמיקס 
אינטרנשיונל בע"מ

19/11/2008

512246364 מס' זיהוי:

סוג זיהוי:

שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

דירקטורים
55667612

 12 ירקונה   מיקוד: 4591500

מס' זיהוי:1.

כתובת:

פלטי נדבשם:
אזרח ישראלי 29/01/2001תאריך מינוי:סוג זיהוי:

56686694

ברנר 46 הרצליה   מיקוד: 4642767

מס' זיהוי:2.

כתובת:

פוקס דב יוסףשם:
אזרח ישראלי 29/01/2001תאריך מינוי:סוג זיהוי:

בעלי תפקידים בחברה
56686694

ברנר 46 הרצליה   מיקוד: 4642767

מס' זיהוי:

כתובת:

אזרח ישראליפוקס דב יוסףשם: סוג זיהוי:
24/04/2017תאריך מינוי: מוסמך לדווחסוג תפקיד:

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים

*אין לתאגיד חובות פעילים לתשלום אגרה שנתית*  
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שעבודים פעילים 
בשעבודים שנרשמו לפני 12/11/2017 - למצב עדכני, יש לקרוא את תיאור הבטוחה יחד עם רשימת השינויים לשעבוד. 
בשעבודים שנרשמו אחרי 12/11/2017 - תיאור הבטוחה משקף את מצב הבטוחה העדכני וכולל את השינויים המאוחרים 

ליום רישום הבטוחה. רשימת שינויים לשעבוד מציינת את תאריכי עדכון השינויים ואת סוג השינויים שבוצעו.  

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
12/01/2003תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים12/01/2003תאריך רישום:

שעבוד קבוע בדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד של כל הזכויות, הכספים 
והתשלומים המגיעים ואשר יגיעו לממשכנת עפ"י הסכם ו/או הזמנה מלקוחות שונים בגין 

הזמנת טובין והכל כמפורט באג"ח וברשימה המצ"ב כחלק בלתי נפרד. 
2. שעבוד קבוע בדרגה ראשונה של שיקים, שטרות ומסמכים סחירים אחרים כמפורט 

באג"ח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

01/01/2003תאריך יצירה:12/01/2003תאריך רישום:4מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520024357תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק הספנות לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.112/01/2003

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
15/09/2003תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר15/09/2003תאריך רישום:

שעבוד צף על כל רכושה ונכסיה של החברה, ושעבוד קבוע על הון המניות של החברה 
שטרם נדרש ו/או שנרדש וטרם נפרע ועל המוניטין שלה.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

06/08/2003תאריך יצירה:15/09/2003תאריך רישום:5מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520000118תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק הפועלים בע"משם המלווה/נאמן:
.115/09/2003

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
27/01/2009תאריך רישום:

16/12/2008תאריך יצירה:27/01/2009תאריך רישום:6מס' שעבוד:
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הנכסים המשועבדים
אחר27/01/2009תאריך רישום:

שעבוד קבוע על 300,000 מניות רגילות עפ,י תעודת מניה מספר 00000021 (להלן 
המניות) של דורי מדיה גרופ (להלן החברה) שתעודות המניה בגינן מוחזקות או שתוחזקנה 

בנאמנות ע,י פועלים שירותי נאמנות בע"מ (להלן חברת נאמנות) לרבות כל הזכויות 
ההכנסות והתמורות שיש ושתהיינה למשמכן בגין ובקשר עימן (לרבות אך לא רק מניות 
הטבה אם תוצאנה ודיבדינד אם יחולק) ופירותיהם תמורתם פדיונם ואו חליפיהם (להלן, 

ביחד ולחוד הפירות).
שעבוד קבוע על כל זכויות הממשכן לקבל את המניות וכל הפירות ועל כל זכויות הממשכן 
בחברה שהדין התזכיר ואו התקנון של החברה מקנים ויקנו למשמכן בגין ובקשר עם 

המניות ואו הפירות.
שעבוד קבוע על כל זוכיות המשמכן בחשבון המשמכן מס 444877 בסניף ככר רבין (609) 
של הבנק (לרבות אם יוחלף או ישונה מספרו) (להלן "חשבון המשמכן") לרבות עפ,י מסמכי 
פתיחת החשבון הממשכן (ובכלל זה הזכות לקבלת יתרות זכות בחשבון הממשכן) ועל כל 
הכספים ואו הנכסים (לרבות ניירותע רך) המופקדים ואו הנמצאים בחשבון המשמכן ואו 
הנזקפים לזכותו לרבות כל הזכויות ההכנסות והתמורות שיש לממשכן בגין ובקרש עם 

חשבון הממשכן, הכספים ואו הנכסים  כאמור והפירות .
שעבוד צף על כל הכספים ואו הנכסים לרבות נירות ערך) שיופקדו ואוש ימצאו בחשבון 
המשמכן ואו שייזקפו לזכותו לרבות כל הזכויות ההכנסות הותמורות שתהיינה למשמכן 

בגין ובקשר עם חשבון המשמכן הכספים ואו הנכסים כאמור והפירות.
שעבוד צף על כל הכספים שהממשכן זכאי ואו יהיה זכאי לקבלם מאת החברה על חשבון 

הלוואות בעלים, מכל מין וסג שהוא יהיה כינויים אשר יהיה .
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

רשימת שינויים לשעבוד
07/09/2014תאריך עדכון:

כתב תיקון מס' 1 לאגרת החוב לפיו בוצעו תיקונים לסעיפים שונים באגרת החוב 
ובכללם לסעיפים 3.8, 4.14, לסעיפים קטנים בסעיף 11 ולסעיף 17.5, וכן חל שינוי 

ב"חשבון הממשכן" בנספח א' לאגרת החוב.

סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה1.
תיאור השינוי:

מלווה/נאמן
520000118תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק הפועלים בע"משם המלווה/נאמן:
.127/01/2009

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

שיעבוד צף/ספציפי מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:דרגה ראשונה

13/05/2018תאריך רישום:

29/03/2018תאריך יצירה:13/05/2018תאריך רישום:7מס' שעבוד:
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*אין שינויים בתקנון*

*אין שינויי סטאטוס*

הנכסים המשועבדים
אחר19/06/2018תאריך עדכון:

 M1 שעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד על כל זכויות הממשכן ברכב
 WAVZZZFYOJ2065075 פרטית נוסעים ש.י2018  מס' רשוי 39054701   מס' שלדה
ו/או זכויותיו כלפי יוסף דב פוקס ת"ז 056686694 בקשר עם הרכב לרבות זכויות הממשכן 
בקשר לרכב עפ"י כל דין ו/או הסכם    ביטוח ו/או שפוי הנוגע לרכב ובכלל זה קבלת תשלום 
בגין הינזקו ו/או פגיעה בו והתוספות של הרכב תמורותיהם דמי הפדיון ההכנסות והפירות 

בגינם או הנובעים מאיזה מהם (להלן הרכוש המשועבד) וכן-
3. כל זכויות הממשכן לפטור, הקלה, הנחה, ניכוי או קיזוז המפחית מס כולל זכותו של 
הממשכן לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים ממימוש השיעובד או הפיקדונות 

הכספיים או בכלל או ברירה אם לנצלם.
והכל כמפורט באג"ח

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

מלווה/נאמן
12-878תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק הפועלים בע"מ, סניף 878שם המלווה/נאמן:
.113/05/2018

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רישום החברות ביום 09/07/2018 בשעה 14:18

נסח החברה או השותפות מהווה תמצית מידע ממאגר הנתונים הממוחשב של רשות התאגידים, הניתן כשירות לציבור, על פי מידע שהתקבל 
ברשות. המידע בנסח עלול להיות חסר, בלתי מדיוק או בלתי מעודכן. אין להסתמך על הנתונים בנסח, משאינו מהווה אחד מהמרשמים 

שמנהלת רשות התאגידים על פי דין.
לבירור המידע והדיווחים שהוגשו לרשם החברות או לרשם השותפויות כנדרש בחוק, יש לעיין בתיק התאגיד יודגש כי המידע המצוי בתיק 

החברה ביחס לבעלי מניות ודירקטורים בחברה, כמו גם פרטי מידע נוספים, הינו בעל אופי דקלרטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף לעיון במרשם 
בעלי המניות ובמרשם הדירקטורים שמנהלת החברה, הפתוחים לעיון הציבור במשרדה הרשום.

הנסח עשוי לכלול גם תמצית מידע שהתקבל מרשויות המדינה, כדוגמת רשות האכיפה והגבייה, הכונס הרשמי ומערכת בתי המשפט, הניתן 
אף הוא כשרות לציבור. המידע עשוי להיות חלקי או לא מעודכן, אין להסתמך עליו ויש לפנות ולעיין במידע אצל רשות המדינה המוסמכת.
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