
512756388מספר חברה:

אר.ג'י.אי גרופ בע"משם חברה:

פרטי חברה

המדע 3 הרצליה   מיקוד: 4673337 כתובת התאגיד:

10/06/2020 נרשם בתאריך: דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2020

לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון עיקרי מטרות התאגיד:

סיווג חברה:  חברה פרטית ישראלית מוגבלתאחריות בעלי מניות:סוג חברה:
R.G.E. GROUP LTDשם חברה באנגלית:

פעילה 10/03/1999סטאטוס משפטי: תאריך רישום:

הרכב הון
סוג מניה:

הון מוקצה:הון רשום: 38,0001,315 38,000
שקל חדשמטבע:1רגילות

כמות מניות:
ערך נקוב: 

בעלי מניות

חברה
המדע 3 הרצליה  מיקוד: 4673337

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

אר.ג'י.אי גרופ בע"מ1.
03/11/2008

512756388 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:

שם:
תאריך מינוי:

כתובת:
מחזיק ב:

חברה
פריש דניאל 3 תל אביב - יפו  מיקוד: 6473104

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

חברת פישר,בכר,חן ושות' נאמנים 2.
בע"מ

10/06/2020

513084798 מס' זיהוי:

סוג זיהוי:

שם:

תאריך מינוי:
כתובת:

מחזיק ב:

חברה
המדע 3 הרצליה  מיקוד: 4673337

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

נפתלי ש.ש. השקעות  בע"מ3.
02/01/2012

513439257 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:

שם:
תאריך מינוי:

כתובת:
מחזיק ב:

דירקטורים
32130320

האורנים 45 כפר שמריהו   מיקוד: 4691000

מס' זיהוי:1.

כתובת:

רקנאטי שי רפאל פנחסשם:
אזרח ישראלי 30/06/2004תאריך מינוי:סוג זיהוי:

34141770

האילנות 10 כפר שמריהו  מיקוד: 4691000

מס' זיהוי:2.

כתובת:

רקנאטי שירהשם:
אזרח ישראלי 27/01/2021תאריך מינוי:סוג זיהוי:

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים ולא פעילים
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בעלי תפקידים בחברה
35787977

המדע 3 הרצליה

מס' זיהוי:

כתובת:

אזרח ישראליחן נירשם: סוג זיהוי:
26/06/2019תאריך מינוי: רואה חשבוןסוג תפקיד:

חברות שהתמזגו לתוך החברה
29/06/2004512637950 שם חברה:מספר חברה:תאריך מיזוג:1.

29/06/2004512817461 אבגל מדיה ותקשורת (1999) שם חברה:מספר חברה:תאריך מיזוג:2.
בע"מ

*אין לתאגיד חובות פעילים לתשלום אגרה שנתית*  

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:--

11/08/2004תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר11/08/2004תאריך רישום:

שעבוד קבוע ראשון בדרגה על הון המניות הבלתי נפרע של החברה/ האגודה ועל המוניטין 
שלה ושעבוד שוטף כללי ראשון בדרגה על מפעלה ועל כל יתר הנכסים והזכויות מכל מין או 

סוג שהם שיש לחברה כעת או שיהיו לה בעתיד
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

26/07/2004תאריך יצירה:11/08/2004תאריך רישום:9מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520018078תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.111/08/2004

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

מישכון מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--

16/08/2004תאריך רישום:

26/07/2004תאריך יצירה:16/08/2004תאריך רישום:13מס' שעבוד:
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הנכסים המשועבדים
אחר16/08/2004תאריך רישום:

שעבוד קבוע ראשון בדרגה על 100 מניות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א בחברת אביב גלעדי 
אחזקות בספורט 2004 בע"מ  אשר בבעלות הממשכנים ועל פקדון ני"ע בבנק והחשבון 
הכספי הקשור אליו בו מופקדות המניות הנ"ל, לרבות כל הדיבידנדים, המניות האחרות, 

הזכויות, הכספים והנכסים המגיעים ושיגיעו לממשכנים בגין המניות, כמוגדר בסעיף 3 
בשטר המשכון.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

מלווה/נאמן
520018078תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.116/08/2004

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--

03/04/2013תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר03/04/2013תאריך רישום:

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

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

31/01/2013תאריך יצירה:03/04/2013תאריך רישום:23מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520007030תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק דיסקונט לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.103/04/2013

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

מישכון מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--

10/09/2013תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים10/09/2013תאריך רישום:

שעבוד קבוע ראשון בדרגה על 1000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א בחברת נגה 
תקשורת 1995  בע"מ 512213737  אשר בבעלות הממשכנים ועל פקדון ני"ע בבנק 
והחשבון הכספי הקשור אליו בו מופקדות המניות הנ"ל,לרבות כל הדיבידנדים,המניות 
האחרות,הזכויות,הכספים והנכסים המגיעים ושיגיעו לממשכנים בגין המניות,כמוגדר 

בסעיף 3 בשטר המשכון.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

31/01/2013תאריך יצירה:10/09/2013תאריך רישום:26מס' שעבוד:
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מלווה/נאמן
520018078תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.110/09/2013

520007030תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:
בנק דיסקונט לישראל בעמשם המלווה/נאמן:

.210/09/2013

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

מישכון מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--

10/09/2013תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים10/09/2013תאריך רישום:

שעבוד קבוע ראשון בדרגה על 100 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א בחברת אביב 
גלעדי אחזקות בספורט 2004 בע"מ אשר בבעלות הממשכנים ועל פקדון ני"ע בבנק 

והחשבון הכספי הקשור אליו בו מופקדות המניות הנ"ל,לרבות כל הדיבידנדים,המניות 
האחרות,הזכויות,הכספים והנכסים המגיעים ושיגיעו לממשכנים בגין המניות,כמוגדר 

בסעיף 3 בשטר המשכון.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

31/01/2013תאריך יצירה:10/09/2013תאריך רישום:27מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
520018078תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק לאומי לישראל בעמשם המלווה/נאמן:
.110/09/2013

520007030תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:
בנק דיסקונט לישראל בעמשם המלווה/נאמן:

.210/09/2013

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

שיעבוד צף/ספציפי מהות השעבוד:
875000.00 שקל חדשהסכום המובטח:דרגה ראשונה

06/12/2018תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר06/12/2018תאריך רישום:

שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל הכספים המופקדים ו/או שיופקדו בחשבון/נות פקדון מס' 
122018658 בסניף ראשי ת"א (10) של הבנק וכל הזכויות הנובעות ו/או הקשורות 

אליו/הם, כמפורט באג"ח.

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

08/08/2018תאריך יצירה:06/12/2018תאריך רישום:28מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
11-202תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק דיסקונט לישראל בעמ, אגף היעוץ המשפטישם המלווה/נאמן:
.106/12/2018
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דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

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

06/05/2021תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר06/05/2021תאריך רישום:

1. שעבוד צף  מדרגה ראשונה על כל הנכסים, הכספים, הרכוש  והזכויות מכל סוג שהוא 
ללא יוצא מן הכלל שיש לממשכן  כעת ושיהיו לו בעתיד בזמן כלשהו בכל אופן ודרך ולרבות 

תמורותיהם, דמי הפידיון, ההכנסות והפירות בגינם או הנובעים מאיזה מהם.   
2. שעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על הון המניות של הממשכן שטרם נדרש או 

שנדרש וטרם נפרע ועל המוניטין שלו.
3. שעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד על:

3.1 כל זכויות הממשכן לפיצוי או לשיפוי וזכויות אחרות בשל אובדן או נזק  הרכוש 
המשועבד כאמור  לעיל, וכן-

3.2 כל זכויות הממשכן לפטור, הקלה, הנחה, ניכוי או קיזוז המפחית מס כולל זכותו של 
הממשכן לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים ממימוש השעבוד או הרכוש 

המשועבד כאמור לעיל או בכלל או ברירה אם לנצלם.
והכל כמפורט באגרת החוב. 

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

02/05/2021תאריך יצירה:06/05/2021תאריך רישום:29מס' שעבוד:

מלווה/נאמן
12-450תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק הפועלים בע"מ, מרכז עסקים תל אביבשם המלווה/נאמן:
.106/05/2021

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

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

06/05/2021תאריך רישום:

02/05/2021תאריך יצירה:06/05/2021תאריך רישום:30מס' שעבוד:
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הנכסים המשועבדים
אחר06/05/2021תאריך רישום:

שעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד על:
א. 1.1

1.     100 (מאה) מניות רגילות בנות 1 (אחד)  ₪ ע.נ. בחברת אביב גלעדי אחזקות 
בספורט (2004) בע"מ ("המניות"), וכן כל זכות, טובת הנאה או קניין של הממשכן בקשר 

למניות ולזכויות הנלוות, ; וכן - 
2.  כל הזכויות וטובות ההנאה של הממשכן, , בגין או בקשר לנכסים המשועבדים ושאר 

הכספים, הנכסים והזכויות אשר ישולמו או ייזקפו לזכות החשבון;

1.2 כל זכויות הממשכן בחשבון המתנהל בבנק על שם הנערב  בחשבון מס' 15026 
בסניף מרכז שירות חולון (159) של הבנק (לרבות אם יוחלף או ישונה מספרו) (להלן: 

"החשבון")  , לרבות על פי מסמכי פתיחת החשבון,; ועל כל הזכויות, ההכנסות, הפירות 
והתמורות שיש ושתהיינה לממשכן בגין או בקשר עם הזכויות כאמור; וכן - 

להבטחת הפירעון המלא והמדויק של הסכומים המובטחים, הממשכן משעבד וממשכן 
לזכות הבנק בשעבוד צף, מדרגה ראשונה, את כל הכספים, ניירות הערך והנכסים האחרים 

המופקדים במועד חתימת אגרת חוב זו או שיופקדו מעת לעת בחשבון הממשכן ועל כל 
הזכויות, ההכנסות, הפירות והתמורות שיש ושתהיינה  לממשכן בגין ובקשר עם איזה 

מהכספים, ניירות הערך או הנכסים האחרים כאמור;
וכן - 

ב. שעבוד צף מדרגה ראשונה על: כל הזכויות וטובות ההנאה של הממשכן, קיימים 
ועתידיים, על פי מכוח או בקשר להלוואות בעלים וכן כל הזכויות וטובות ההנאה של 

הממשכן, קיימים ועתידיים, בקשר לדמי ניהול מהחברה.
ג. ובנוסף, זכויותיו של הממשכן לפטור, הקלה, הנחה, קיזוז וניכוי, במועד מימוש השעבוד.

והכל כמפורט באגרת החוב.

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

מלווה/נאמן
12-450תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק הפועלים בע"מ, מרכז עסקים תל אביבשם המלווה/נאמן:
.106/05/2021

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

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

18/05/2021תאריך רישום:

11/05/2021תאריך יצירה:18/05/2021תאריך רישום:31מס' שעבוד:
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הנכסים המשועבדים
אחר18/05/2021תאריך רישום:

שעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד על:
א. 1.1

1.     1000 (אלף) מניות רגילות בנות 1 (אחד)  ₪ ע.נ. בחברת חברת נגה תקשורת 
(1995) בע"מ ("המניות"), וכן כל זכות, טובת הנאה או קניין של הממשכן בקשר למניות 

ולזכויות הנלוות, ; וכן - 
2.  כל הזכויות וטובות ההנאה של הממשכן, , בגין או בקשר לנכסים המשועבדים ושאר 

הכספים, הנכסים והזכויות אשר ישולמו או ייזקפו לזכות החשבון;

1.2 כל זכויות הממשכן בחשבון המתנהל בבנק על שם הנערב  בחשבון מס' 15026 
בסניף מרכז שירות חולון (159) של הבנק (לרבות אם יוחלף או ישונה מספרו) (להלן: 

"החשבון")  , לרבות על פי מסמכי פתיחת החשבון,; ועל כל הזכויות, ההכנסות, הפירות 
והתמורות שיש ושתהיינה לממשכן בגין או בקשר עם הזכויות כאמור; וכן - 

להבטחת הפירעון המלא והמדויק של הסכומים המובטחים, הממשכן משעבד וממשכן 
לזכות הבנק בשעבוד צף, מדרגה ראשונה, את כל הכספים, ניירות הערך והנכסים האחרים 

המופקדים במועד חתימת אגרת חוב זו או שיופקדו מעת לעת בחשבון הממשכן ועל כל 
הזכויות, ההכנסות, הפירות והתמורות שיש ושתהיינה  לממשכן בגין ובקשר עם איזה 

מהכספים, ניירות הערך או הנכסים האחרים כאמור;
וכן - 

ב. שעבוד צף מדרגה ראשונה על: כל הזכויות וטובות ההנאה של הממשכן, קיימים 
ועתידיים, על פי מכוח או בקשר להלוואות בעלים וכן כל הזכויות וטובות ההנאה של 

הממשכן, קיימים ועתידיים, בקשר לדמי ניהול מהחברה.
ג. ובנוסף, זכויותיו של הממשכן לפטור, הקלה, הנחה, קיזוז וניכוי, במועד מימוש השעבוד.

והכל כמפורט באגרת החוב.

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

מלווה/נאמן
12-450תאריך רישום: מס' בנק/תאגיד:

בנק הפועלים בע"מ, מרכז עסקים תל אביבשם המלווה/נאמן:
.118/05/2021

שעבודים לא פעילים
1 10/09/1999תאריך יצירה:מס' שעבוד: 23/09/1999 תאריך רישום:

 מישכון
25/04/2007תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

2 26/10/2003תאריך יצירה:מס' שעבוד: 27/10/2003 תאריך רישום:
 אגרת חוב

01/03/2009תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

3 10/09/1999תאריך יצירה:מס' שעבוד: 10/10/1999 תאריך רישום:
 מישכון

20/12/2005תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

4 10/09/1999תאריך יצירה:מס' שעבוד: 10/10/1999 תאריך רישום:
 מישכון

25/04/2007תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

5 10/09/1999תאריך יצירה:מס' שעבוד: 11/10/1999 תאריך רישום:
 אגרת חוב

27/12/2017תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

6 30/11/2000תאריך יצירה:מס' שעבוד: 16/04/2001 תאריך רישום:
 אגרת חוב

20/07/2004תאריך סילוק:

מהות השעבוד:
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7 12/03/2001תאריך יצירה:מס' שעבוד: 17/04/2001 תאריך רישום:
 אגרת חוב

04/02/2009תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

8 12/03/2001תאריך יצירה:מס' שעבוד: 18/04/2001 תאריך רישום:
 אגרת חוב

04/02/2009תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

10 26/07/2004תאריך יצירה:מס' שעבוד: 11/08/2004 תאריך רישום:
 אגרת חוב

09/01/2013תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

11 26/07/2004תאריך יצירה:מס' שעבוד: 11/08/2004 תאריך רישום:
 אגרת חוב

27/12/2017תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

12 26/07/2004תאריך יצירה:מס' שעבוד: 11/08/2004 תאריך רישום:
 אגרת חוב

27/12/2017תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

14 23/10/2006תאריך יצירה:מס' שעבוד: 26/10/2006 תאריך רישום:
590000.00 דולר ארה"בהסכום המובטח:אגרת חוב

02/07/2015תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

15 20/11/2007תאריך יצירה:מס' שעבוד: 31/12/2007 תאריך רישום:
4000000.00 שקל חדשהסכום המובטח:אגרת חוב

09/01/2013תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

16 14/11/2007תאריך יצירה:מס' שעבוד: 31/12/2007 תאריך רישום:
3000000.00 שקל חדשהסכום המובטח:אגרת חוב

09/01/2013תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

17 15/01/2008תאריך יצירה:מס' שעבוד: 04/02/2008 תאריך רישום:
1000000.00 שקל חדשהסכום המובטח:אגרת חוב

25/09/2011תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

18 31/08/2008תאריך יצירה:מס' שעבוד: 02/10/2008 תאריך רישום:
 אגרת חוב

04/02/2009תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

19 16/10/2008תאריך יצירה:מס' שעבוד: 09/11/2008 תאריך רישום:
6000000.00 שקל חדשהסכום המובטח:אגרת חוב

09/01/2013תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

20 11/08/2008תאריך יצירה:מס' שעבוד: 13/11/2008 תאריך רישום:
 אגרת חוב

09/01/2013תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

21 26/04/2009תאריך יצירה:מס' שעבוד: 08/09/2009 תאריך רישום:
15000000.00 שקל חדשהסכום המובטח:מישכון

20/06/2012תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

22 29/07/2009תאריך יצירה:מס' שעבוד: 24/12/2009 תאריך רישום:
1000000.00 שקל חדשהסכום המובטח:אגרת חוב

20/06/2012תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

24 31/01/2013תאריך יצירה:מס' שעבוד: 04/08/2013 תאריך רישום:
 אגרת חוב

01/09/2013תאריך סילוק:

מהות השעבוד:

25 31/01/2013תאריך יצירה:מס' שעבוד: 04/08/2013 תאריך רישום:
 אגרת חוב

14/10/2013תאריך סילוק:

מהות השעבוד:
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שינויים בחברה
שינוי שם

11/09/2006 תאריך החלטה: 20/09/2006 תאריך רישום:

שינוי בתקנון
30/06/2004 תאריך החלטה: 26/07/2004 תאריך רישום: .1

30/06/2004 תאריך החלטה: 03/08/2004 תאריך רישום: .2

27/01/2005 תאריך החלטה: 31/01/2005 תאריך רישום: .3

01/11/2005 תאריך החלטה: 03/11/2005 תאריך רישום: .4

23/02/2006 תאריך החלטה: 14/03/2006 תאריך רישום: .5

24/06/2008 תאריך החלטה: 05/08/2008 תאריך רישום: .6

24/11/2010 תאריך החלטה: 05/01/2011 תאריך רישום: .7

11/06/2015 תאריך החלטה: 23/06/2015 תאריך רישום: .8

07/03/2021 תאריך החלטה: 20/04/2021 תאריך רישום: .9

*אין שינויי סטאטוס*

שמות קודמים

אביב גלעדי אחזקות בע"מ
תאריך השינוי:

שם קודם בעברית:
AVIV GILADI HOLDINGS LTDשם קודם באנגלית:

11/09/2006תאריך החלטה: 20/09/2006

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רישום החברות ביום 01/07/2021 בשעה 12:30

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 מדויק 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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