
שעבודים נתוני בולל , חברה פרטי על מידע

מדינה הרישום תאריך מוגבלת סוג התאגיד של משפטי סטטוס סוג תאגיד מספר

ישראל 07/01/2008 מוגבלת פעילה פרטית חברה 514077536

התאגיד שם

בע"מ 0יזרו

IZRUS LTD

אצל התאגיד כתובת

2101 ת.ד: דגן בית ישוב: . 5020000 מיקוד: ישראל דגן בית 35 החרמון

ליום מעודכן מהחברה שהתקבל האחרון השנתי הדו״ח ביום מהתאגיד התקבל האחרון השנתי הדו״ח

23/06/2015 05/07/2015

ממשלתית חברה | התאגיד מטרות

ממשלתית לא חברה חוקי עיסוק בכל לעסוק

התאגיד של דירקטורים

תפקיד מינוי תאריך שם זיהוי מסי

27/05/2013 אלכסנדר גולדנשטיין 306465949
1 )*(

. 0 מיקוד: ישראל תקווה פתח 35 החרמון כתובת:

שנתי דו"ח בעקבות בוצע (*)

התניות הון חלוקת הרשום ההון ג<ה"כ

מטבע סוג

חדש שקל 50,000

לב"מ שהוצאה כמות ערך מניה סוג מניות כמות

100 חדש שקל 1 רגילות 50,000

מניות בעלי

כתובת שם זיהוי מספר

0 מיקוד: ישראל תקווה פתח 35 החרמון . אלכסנדר גולדנשטיין 306465949

ב: מחזיק1.
רגילה בהחזקה חדש שקל 1 בנות רגילות מסוג מניות 100

החברות לרשם שנתית אגרה חובות

חוב שנה

ש"ח 1,120 2016

ש״ח 1,120 אגרות: חוב סה״כ

שעבודים פרטי על מידע

המסמך תאור בתאריך סולק עד בתוקף המובטח הסכום הרישום תאריך היצירה תאריך מסי שעבוד

02/06/2015 24/02/2008 01/02/2008 1

 השעבודים נתוני סיכום
1 שסולקו: השעבודים מספר
 0 הגבלה: ללא השעבודים מספר
0 המוגבלים: השעבודים סכום

בתקנון שינויים אין



סטטוס שינו״ ןאי

שנתיים דוחות הוגשו

קבלה תאריך הדוח תאריך שנה

25/01/2011 31/12/2010 2010

09/09/2012 27/08/2012 2012

05/08/2013 30/07/2013 2013

06/07/2014 31/12/2013 2013

05/07/2015 23/06/2015 2015

ו תמצית  19:21:28 בשעה 09/02/2016 ביום החברות רשם במחשב האגור המידע מתוך הוכנה ז
אינטרנט משתמש ידי על הופק

 רשות של הממוחשב הנתונים ממאגר מידע תמצית מהווה השותפות או החברה נסח
 המידע ברשות. שהתקבל מידע על-פי לציבור, כשירות הניתן התאגידים,

 הנתונים על להסתמך אין מעודכן. בלתי או מדויק בלתי חסר, להיות עלול בנסח
דין. על-פי התאגידים רשות שמנהלת מהמרשמים אחד מהווה משאינו בנסח,

 יש בחוק, כנדרש השותפויות לרשם או החברות לרשם שהוגשו והדיווחים המידע לבירור
www.taagidim העיון: )לדרכי התאגיד בתיק לעיין .justice.gov.il.) 

 בחברה, ודירקטורים מניות לבעלי ביחס החברה בתיק המצוי המידע כי יודגש
 לעיון תחליף מהווה ואינו בלבד דקלרטיבי אופי בעל הינו נוספים, מידע פרטי גם כמו

 הציבור לעיון הפתוחים החברה, שמנהלת הדירקטורים ובמרשם המניות בעלי במרשם
הרשום. במשרדה

 האכיפה רשות כדוגמת המדינה, מרשויות שהתקבל מידע תמצית גם לכלול עשוי הנסח
 לציבור. כשירות הוא אף הניתן המשפט, בתי ומערכת הרשמי הכונס והגבייה,

 אצל במידע ולעיין לפנות ויש עליו להסתמך אין מעודכן, לא או חלקי להיות עשוי המידע
המוסמכת. המדינה רשות

http://www.taagidim.justice.gov.il

