
511263436מספר חברה:

פוליסי בע"משם חברה:

פרטי חברה

הארבעה 21 תל אביב - יפו   מיקוד: 6473921 כתובת התאגיד:

25/12/2016 נרשם בתאריך: דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2016

לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון עיקרי מטרות התאגיד:

סיווג חברה:  חברה פרטית ישראלית מוגבלתאחריות בעלי מניות:סוג חברה:
POLICY LTDשם חברה באנגלית:

פעילה 10/01/1988סטאטוס משפטי: תאריך רישום:

הרכב הון
סוג מניה:

הון מוקצה:הון רשום: 2,640100 2,640
שקל חדשמטבע:1רגילות
כמות מניות:

ערך נקוב: 

בעלי מניות

אזרח ישראלי
הרב אשי 7 תל אביב - יפו 

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

קרסני ברברה1.
09/09/1999

1366137 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

אזרח ישראלי
רב אשי 7 תל אביב - יפו   מיקוד: 6939541

 99 מניות מסוג רגילות, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה

קרסני בוריס2.
09/09/1999

14475370 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

דירקטורים
14475370

רב אשי 7 תל אביב - יפו   מיקוד: 6939541

מס' זיהוי:

כתובת:

קרסני בוריסשם:
אזרח ישראלי 19/01/1988תאריך מינוי:סוג זיהוי:

*אין שינויים בתקנון*

*אין שינויי סטאטוס*

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים

*אין לתאגיד חובות פעילים לתשלום אגרה שנתית*  

*אין ברשם החברות נתונים של שעבודים לחברה זו*
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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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