
 

מידע על פרטי חברה , כולל נתוני שעבודים
 

נתוני המאגר מעודכנים נכון לתאריך 13/06/2014 בשעה 7:0
 

פרטים כלליים
תאריך רישוםסוג מוגבלתסטטוס משפטי של התאגידסוגמספר תאגיד
10/02/2010מוגבלתפעילהחברה פרטית514406289

סטטוס חברה מפרה
חברה מפרת חוק

שם התאגיד

 
וומן נט בע"מ

WOMEN NET LTD
אצלכתובת התאגיד

  העבודה 13 הוד השרון, ישראל מיקוד:45267
חברה ממשלתיתמטרות התאגיד

חברה לא ממשלתיתלעסוק בכל עיסוק חוקי

 

דירקטורים של התאגיד
תפקידתאריך מינוישםמספר זיהוי 

.1
  07/03/2010שילה סמדר52917044

כתובת: בלוך 39 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:64681

.2
  19/12/2012חייפיץ רומן306857202

כתובת: מנגו 5 אשדוד, ישראל מיקוד:77485

.3
  07/07/2013קודנר ליאור304255201

כתובת: הקוצר 13 רמת השרון, ישראל מיקוד:47411

.4
  07/03/2010גור אריה דוידי שירה058717026

כתובת: הסוכנות 21 הוד השרון, ישראל מיקוד:45264

.5
  07/03/2010שבולת רנה054875117

כתובת: רזיאל 2 רמת השרון, ישראל מיקוד:47224

.6
  19/12/2012טבת אביטל040690380

כתובת: העצמאות 1 ראש העין, ישראל מיקוד:48511

.7
  10/02/2010גולדשטיין הדס023619794

כתובת: העבודה 13 הוד השרון, ישראל מיקוד:45267

.8
  07/03/2010שוקן עמוס00814545

כתובת: זלמן שוקן 21 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:66532
 

סה"כ ההון הרשום
סוג המטבע 

שקל חדש100,000.00

 

חלוקת הון המניות
כמות שהוצאה לב"מערךסוג מניהכמות מניות

0.0145,000 שקל חדשרגילות10,000,000

 

בעלי מניות
כתובתשםמספר זיהוי 

.1
העבודה 13 הוד השרון, ישראל מיקוד:45267גולדשטיין הדס023619794

 
מחזיק ב:

          12,500 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש

.2
דרך הים 11 41 גני תקווה, ישראל מיקוד:55900חדד יעקב קובי035984764

 
מחזיק ב:

          10,000 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש

.3
בלוך 39 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:64681שילה סמדר52917044

 
מחזיק ב:

          1,000 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש

.4
רזיאל 2 רמת השרון, ישראל מיקוד:47224שבולת רנה054875117

 
מחזיק ב:

          1,250 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש
ת"ד 2223 סביון, ישראלדניאל הלר5021980792.

מחזיק ב:



          1,250 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש

.6
חיים ואלישע 18 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:64288הורוביץ דנה032253148

 
מחזיק ב:

          1,250 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש

.7
שוקן 21 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:6653207 ת.ד.233  הוצאת עתון הארץ בע"מ510015449

מיקוד-ת.ד:6100102

 
מחזיק ב:

          10,000 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש

.8
דרגות 44 כוכב יאיר, ישראל מיקוד:4486400 ת.ד.SHIROMNET LTD3016 שירומנט בע"מ513153429

מיקוד-ת.ד:4486404

 
מחזיק ב:

          1,500 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש

.9
אלון יגאל 67 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:KNOWHERE LTD6744317 נוואר בע"מ514244615

ת.ד.9376 מיקוד-ת.ד:6109301

 
מחזיק ב:

          2,500 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש

.10
RACHEL LEVITAN - ATTORNEYS AT LAW TEL AVIV רחל514375849

מנדלי מוכר ספרים 18 הרצליה, ישראל מיקוד:4670917לויתן - חברת עורכי דין תל אביב

 
מחזיק ב:

          1,250 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש

.11
514748235SHIRA DAVIDI MANAGEMENT AND INVESTMENTS LTD

הסוכנות 21 הוד השרון, ישראל מיקוד:45264שירה דוידי ניהול והשקעות בע"מ

 
מחזיק ב:

          2,500 מניות מסוג רגילות בנות 0.01 שקל חדש

 

אין לחברה חובות לתשלום של אגרה שנתית
 

מידע על פרטי שעבודים
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.1

אגרת חוב  ללא הגבלה13/05/201006/07/2010

 
שם המלווה נאמן:

 טקליס - שרותי מימון בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:

512604174
הנכסים המשועבדים

 
תאור הנכס: ציוד מחשוב חוזה 25.1578

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
שינויים משפטיים לשעבוד

 
   תאריך השינוי    תאור השינוי

 
1. 18/07/2010   הוספת ציוד כמפורט בנספח בתוספת בטוחות במסגרת הסכם השעבוד האחרון של המשעבד לטובת החברה

 
2. 08/08/2010   ציוד מיחשוב חוזה : 25.1598

 
3. 14/03/2011   הוספת ציוד מחשוב חוזה:25.1632

תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.2

אגרת חוב  14,250.00 שקל חדש28/06/201031/01/2011

 
שם המלווה נאמן:
 בנק הפועלים בע"מ

מס' זיהוי\תאגיד:
520000118

הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע בדרגה ראושנה על פקדון מסוג פרמ + מס עסקה 1179012 לרבות פירותיו בבנה"פ בסניף בית התעשיה בחשבון

 
מס' 533613

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 

 

סיכום נתוני השיעבודים
סכום השעבודים המוגבליםמספר השעבודים ללא הגבלהמספר השעבודים שסולקו

14,250 שקל חדש01

 

שינויים בחברה
תמצית החלטהתאריך רישוםתאריך החלטה 

החלפת תקנון החברה107/03/201013/04/2010.

 

אין שמות קודמים
 

אין שינויי סטטוס
 

לא הוגשו דוחות שנתיים



 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות ביום 13/06/2014 בשעה 08:49:39
 

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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