
 

מידע על פרטי חברה , כולל נתוני שעבודים
 

נתוני המאגר מעודכנים נכון לתאריך 04/04/2013 בשעה 12:45
 

פרטים כלליים
תאריך רישוםסוג מוגבלתסטטוס משפטי של התאגידסוגמספר תאגיד
30/01/2005מוגבלתפעילהחברה פרטית513645952
שם התאגיד

ג'רוזלם פוסט פובליקישנס (2005) בע"מ
אצלכתובת התאגיד

  האחים מסלאויטה 15 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:67010
הדו"ח השנתי האחרון שהתקבל מהחברה מעודכן ליוםהדו"ח השנתי האחרון התקבל מהתאגיד ביום

16/05/201227/02/2012
חברה ממשלתיתמטרות התאגיד

חברה לא ממשלתיתלעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון

 

דירקטורים של התאגיד
תפקידתאריך מינוישםמספר זיהוי 

.1
  24/09/2007רואי חדד27950575

כתובת: מסלאטו ויטה 15 תל אביב - יפו, ישראל

.2
  24/09/2007גולן איל022400279

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

סה"כ ההון הרשום
סוג המטבע 

שקל חדש40.000.00

 

חלוקת הון המניות
כמות שהוצאה לב"מערךסוג מניהכמות מניות

1100 שקל חדשרגילות40.000

 

בעלי מניות
כתובתשםמספר זיהוי 

.1
אחים מסלויטה 15 תל אביב - יפו, ישראלאלי עזור5537377

 
מחזיק ב:

          100 מניות מסוג רגילות בנות 1 שקל חדש

 

אין לחברה חובות לתשלום של אגרה שנתית
 

מידע על פרטי שעבודים
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.1

מישכון  5.300.000.00 שקל חדש26/08/200811/09/2008

 
שם המלווה נאמן:

 בנק לאומי למשכנתאות בערבון מוגבל
מס' זיהוי\תאגיד:

520000225
הנכסים המשועבדים

תאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון בדרגה על : 1- כל הזכויות החוזיות בנכס מקרקעין בגוש 7107 חלקה 53 לפי הסכם רכישה מיום
17/6/2008 כמפורט בהסכם משכנתא מסגרת מיום 26/8/2008 על נספחיו ו או תיקוניו ו או כל מסמך מכוחו . 2- כל הזכויות החוזיות וכל

הכספים עפ"י הסכם שכירות מיום 26/8/2008 בנוגע לנכס, כמפורט בהסם המסגרת ובתוס' לו 3- כל הזכויות החוזיות וכל הכספים עפ"י כל

 
הסכם שכירות שייחתם בעתיד בין הממשכנים לשוכרים כלשהם לגבי הנכס כמפורט בהסכם המסגרת ובתוס'

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

מישכון  3.300.000.00 שקל חדש202/04/200927/04/2009.

 
שם המלווה נאמן:

 בנק לאומי למשכנתאות בערבון מוגבל
מס' זיהוי\תאגיד:

520000225
הנכסים המשועבדים

תאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון בדרגה על 1- כל הזויות החוזיות בנכס מקרקעין בגוש 7107 חלקה 39 לפי הסכן רכישה מיום 4.12.2008
כמפורט בהסכם משכנתא מסגרת מיום 13040440 על נספחיו ו או תיקוניו ו או כל מסמכך מכוחו. 2- כל הזכויות החוזיות וכל הכספים עפ"י

הסכם שכירות מיום 5.3.2009 בנוגע לנכס, כמפורטבהסכם המסגרת ובתוס' לו . 3- כל הזכויות החוזיות וכל הכספים עפ"י כל הסכם שכירות
שייחתם בעתיד בין הממשכנים לשוכרים כלשהם לגבי הנכס כמפור בהסכם המסגרת ובתוספת.



 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 

 

סיכום נתוני השיעבודים
סכום השעבודים המוגבליםמספר השעבודים ללא הגבלהמספר השעבודים שסולקו

8.600.000 שקל חדש00

 

שינויים בחברה
תמצית החלטהתאריך רישוםתאריך החלטה 

שינוי שם החברה130/10/200710/12/2007.

 

שמות קודמים
תאריך שינוי השםשם החברה

10/12/2007ג'רוסלם פוסט ישראל (2005) בע"מ

 

אין שינויי סטטוס
 

דוחות שנתיים
תאריך קבלהתאריך הדו"חשנה

200731/12/200731/12/2007
200831/12/200831/12/2008
201101/05/201103/03/2011
201022/08/201131/12/2010
201111/01/201231/12/2011
201216/05/201227/02/2012

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות ביום 04/04/2013 בשעה 15:49:34
 

תמצית הרישום הניתנת באמצעות המחשב והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהו לעיון בתיק התאגיד אצל רשם
החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע שבספרי התאגיד עצמו המצויים במשרדו הרשום והפתוחים לעיון הציבור

 

הדפס
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