
513981712מספר חברה:

דורי מדיה ספייק בע"משם חברה:

פרטי חברה

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

13/02/2017 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:
DORI MEDIA SPIKE LTDשם חברה באנגלית:

פעילה 30/05/2007סטאטוס משפטי: תאריך רישום:

הרכב הון
סוג מניה:

הון מוקצה:הון רשום: 30,0001,000 30,000
שקל חדשמטבע:1רגילות
כמות מניות:

ערך נקוב: 

בעלי מניות

חברה
ולנברג ראול 2 תל אביב - יפו  מיקוד: 6971901

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

דורי מדיה גרופ בע"מ1.
30/05/2007

512284589 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

חברה
הרוגי מלכות 11 תל אביב - יפו  מיקוד: 6971411

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

ספייק  2 קיי תקשורת בע"מ2.
30/05/2007

512961020 מס' זיהוי:
סוג זיהוי:
שם:

תאריך מינוי:
כתובת:
מחזיק ב:

דירקטורים
15941412

רמב"ם 1 הוד השרון   מיקוד: 4529301

מס' זיהוי:1.

כתובת:

אלבז קליירשם:
אזרח ישראלי 30/05/2007תאריך מינוי:סוג זיהוי:

55667612

 12 ירקונה   מיקוד: 4591500

מס' זיהוי:2.

כתובת:

פלטי נדבשם:
אזרח ישראלי 30/05/2007תאריך מינוי:סוג זיהוי:

בעלי תפקידים בחברה
55667612

 12 ירקונה   מיקוד: 4591500

מס' זיהוי:

כתובת:

אזרח ישראליפלטי נדבשם: סוג זיהוי:
13/02/2017תאריך מינוי: מוסמך לדווחסוג תפקיד:

מידע על פרטי חברה, כולל שיעבודים פעילים
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*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:--
04/09/2007תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
אחר04/09/2007תאריך רישום:

שעבוד צף על כל הנכסים, הכספים, הרכוש והזכויות מכל סוג שהוא ללא יוצא מן הכלל 
שיש לחברה כעת ושיהיו לה בעתיד בזמן כלשהו בכל אופן ודרך.

שעבוד קבוע על הון המניות של החברה שטרם נדרש ו/או שנדרש וטרם נפרע, על המוניטין 
וכן על זכויות החברה לפטור ו/או הקלה ו/או הנחה ממס על פי כל דין.
שעבוד קבוע על כל ניירות הערך, המסמכים והשטרות אשר בידי הבנק.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

20/08/2007תאריך יצירה:04/09/2007תאריך רישום:1מס' שעבוד:

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

בנק הפועלים בע"משם המלווה/נאמן:
.104/09/2007

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
28/10/2008תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים28/10/2008תאריך רישום:

בשעבוד קבוע ובהמחאה על דרך השעבוד מדרגה ראשונה של כל הזכויות, הכספים 
ותשלומים אחרים שהחברה זכאית ו/או תהיה זכאית לקבלת מאת הוט - מערכות תקשורת 
בע"מ בקשר עם הסכם שנחתם בין החברה לבין החייב ביום 15 ביולי 2007, ללא הגבלה 

בסכום, ביחד עם כל הבטוחות והערובות שנתנו/שיינתנו לממשכן להבטחת הזכויות 
האמורות, לרבות כל הכספים שיגיעו לחברה בהשבה עקב ביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא 
וכל הסכם נוסף, הארכת הסכם קיים וכל תיקון להסכם, שייחתם בין החברה לבין החייב 

באותו עניין.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

11/05/2008תאריך יצירה:28/10/2008תאריך רישום:2מס' שעבוד:

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

בנק הפועלים בע"משם המלווה/נאמן:
.128/10/2008
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רשימת שינויים לשעבוד
12/12/2011תאריך עדכון:

נספח א' לאג"ח יתוקן כדלקמן: א. לאחר המילים: "15 ביולי 2007" יתווספו המילים: 
"לרבות התוספת הראשונה להסכם מחודש מרץ 2009, התוספת השניה להסכם 
מחודש יוני 2010, התוספת השלישית להסכם מחודש אוגוסט 2010 והתוספת 

הרביעית להסכם מחודש אוקטובר 2010 (להלן, ביחד- ההסכם)".

סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה1.
תיאור השינוי:

12/12/2011תאריך עדכון:

ב. המילים: "(להלן- ההסכם)" יימחקו.
סוג השינוי: עדכון פרטי הבטוחה2.

תיאור השינוי:

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
27/08/2012תאריך רישום:

הנכסים המשועבדים
כספים27/08/2012תאריך רישום:

1. שעבוד קבוע על כל הכספים ותשלומים אחרים המגיעים ו/או שיגיעו לחברה מכח הסכם 
 EFFICIENT FINANCE LTD 513302042  שנערך ביום 09.05.12 בין החברה לבין

(להלן: EF) במסגרתו  EF תרכוש את זכויות החברה בקשר עם החובות הקיימים 
והעתידיים העומדים לזכותה מהוט- מערכות תקשורת בע"מ, כולם או חלקם (להלן: 

"ההסכם") ועפ"י כל הסכם נוסף ו/או תיקון להסכם ו/או כל הסכם אחר המאריך ו/או שיבוא 
במקום ההסכם וכן כל הזכויות הכספים ותשלומים אחרים שיגיעו לחברה במקרה של ביטול 

מי מההסכמים הנ"ל כמפורט בנספח "א" לאג"ח וכן- 
2. כל זכויותיה של החברה לפטור ו/או הקלה ו/או הנחה ממס בעת מימוש הרכוש 

המשועבד אם ובמידה שימומש והכל מכוח פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) תשכ"א- 1961 
ו/או חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג- 1963 ו/או כל דין אחר.

3. כל אותם ני"ע מסמכים ושטרות של אחרים אשר החברה מסרה ו/או תמסור מדי פעם 
לבנק בין לגוביינא בין למשמרת ובין אחרת

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

19/06/2012תאריך יצירה:27/08/2012תאריך רישום:3מס' שעבוד:

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

בנק הפועלים בע"משם המלווה/נאמן:
.127/08/2012

דרגת השעבוד:

פרטים כלליים לשעבוד

איסור שעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד

אגרת חוב מהות השעבוד:
 הסכום המובטח:--
18/09/2014תאריך רישום:

04/09/2014תאריך יצירה:18/09/2014תאריך רישום:4מס' שעבוד:
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שינויים בחברה
שינוי בתקנון

24/07/2007 תאריך החלטה: 30/07/2007 תאריך רישום:

*אין שינויי סטאטוס*

הנכסים המשועבדים
כספים18/09/2014תאריך רישום:

כל הזכויות, הכספים ותשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא שהממשכן זכאי ו/או יהיה זכאי 
לקבלם מאת הוט- מערכות תקשורת בע"מ מס' מזהה 520040072 (להלן: "הוט") בקשר 
עם הסכם שנחתם בין הממשכן לבין הוט ביום 21 בנובמבר 2013 (להלן: "ההסכם") ללא 

הגבלה בסכום ביחד עם כל הבטוחות והערובות שניתנו/ שיינתנו לממשכן להבטחת 
הזכויות האמורות, לרבות כל הכספים שיגיעו לממשכן בהשבה עקב ביטול ההסכם, מכל 

סיבה שהיא וכל הסכם נוסף, הארכת ההסכם הקיים וכל תיקון ו/או תוספת להסכם 
שייחתמו בין הממשכן לבין הוט באותו עניין, כמפורט בנספח "א" לאג"ח , וכן- 

כל זכויותיו של הממשכן לפטור ו/או הקלה ו/או הנחה ממס בעת מימוש הרכוש המשועבד 
אם ובמידה שימומש, והכל מכוח פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א- 1961 ואו חוק 

מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג- 1963 ואו כל דין אחר.
כל אותם ני"ע, מסמכים ושטרות של אחרים, אשר הממשכן מסר ואו ימסור מדי פעם לבנק 

בין לגוביינא, בין למשמרת ובין אחרת.

תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

סוג הנכס:
תיאור הנכס:

.1

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

בנק הפועלים בע"משם המלווה/נאמן:
.118/09/2014

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רישום החברות ביום 09/07/2018 בשעה 12:48

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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