
 

מידע על פרטי חברה , כולל נתוני שעבודים
 

נתוני המאגר מעודכנים נכון לתאריך 01/09/2014 בשעה 19:1
 

פרטים כלליים
תאריך רישוםסוג מוגבלתסטטוס משפטי של התאגידסוגמספר תאגיד
14/05/2009מוגבלתפעילהחברה פרטית514271782
שם התאגיד

 
ישראל פוסט מדיה ופרסום בע"מ

ISRASEL POST MEDIA &amp; ADVERTISING LTD
אצלכתובת התאגיד

יורופארק בנין צרפת 0 יקום, ישראל מיקוד:6097200 ת.ד.10
הדו"ח השנתי האחרון שהתקבל מהחברה מעודכן ליוםהדו"ח השנתי האחרון התקבל מהתאגיד ביום

30/10/201309/10/2013
חברה ממשלתיתמטרות התאגיד

חברה לא ממשלתיתלעסוק בכל עיסוק חוקי

 

דירקטורים של התאגיד
תפקידתאריך מינוישםמספר זיהוי 

.1
  14/05/2009רואי חדד27950575

כתובת: האחים מסלוויטה 15 תל אביב - יפו, ישראל

.2
  22/01/2012סיביליה תומר שמואל028138345

כתובת: האחים מסלאויטה 15 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:67010

.3
  14/05/2009קליין אורטל023909245

כתובת: בנין צרפת יקום, ישראל מיקוד:60972 ת.ד.10

.4
  14/05/2009טימור שמואל004067393

כתובת: יופארק-בנין צרפת יקום, ישראל
 

סה"כ ההון הרשום
סוג המטבע 

שקל חדש50,000.00

 

חלוקת הון המניות
כמות שהוצאה לב"מערךסוג מניהכמות מניות

12,000 שקל חדשרגילות50,000

 

בעלי מניות
כתובתשםמספר זיהוי 

.1
האחים מסלאויטה 15 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:6701026  מרקעי תקשורת בע"מ511120917

 
מחזיק ב:

          1,000 מניות מסוג רגילות בנות 1 שקל חדש

.2
העמל 2 ראש העין, ישראל  מועדון לקוחות רבוע כחול - דור אלון540223146

 
מחזיק ב:

          1,000 מניות מסוג רגילות בנות 1 שקל חדש

 

חובות אגרה שנתית לרשם החברות
חובשנה

1,503 ש"ח2014
1,503 ש"חסה"כ חוב אגרות:

 

אין שעבודים
 

אין שינויים בתקנון
 

אין שמות קודמים
 

אין שינויי סטטוס



 

דוחות שנתיים
תאריך קבלהתאריך הדו"חשנה

201330/10/201309/10/2013

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות ביום 01/09/2014 בשעה 19:44:25
 

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 (לדרכי העיון:
taagidim.justice.gov.il). 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 כשירות לציבור. המידע עשוי להיות חלקי או לא מעודכן, אין להסתמך עליו ויש לפנות ולעיין במידע אצל

רשות המדינה המוסמכת.
 

הדפס
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