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 1מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו ,המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור
בתקנה  16לתקנות החברות )דיווח ,פרטי רישום וטפסים( התש"ס –  .1999היה בעל המניות תאגיד ,יצויין מס' הרישום של
התאגיד .ואם המדובר בתאגיד זר ,יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד ,העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור
בתקנה  16האמורה.

ההקצאה במזומן _______________
הסכום ששולם בעד כל מניה ____________ ש"ח
הסכום המגיע בעדה ושצריך לשלמו_______ ש"ח

ההקצאה שלא במזומן ______________
הסכום שייחשב כנפרע על כל מניה ________ ש"ח
התמורה שנתקבלה בעד ההקצאה ________ ש"ח

___ אני מאשר כי הקצאת המניות נרשמה במרשם בעלי המניות בחברה לפי סעיף  130לחוק )סמן
אני מצהיר כי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף  39לחוק.
_________________

______________________
1מספר זהות

שם ממלא הטופס
תאריך

אם התקיים(

______________________
תפקיד בחברה

_______________

חתימה ___________________

"אני עורך דין ______________ מאשר בזה כי ______________ המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה
עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה _______________ ,לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה
עליה בפני.

חתימת עורך הדין___________________ :
שם_____________________________ :
מען_____________________________ :
ת"ז_____________________________ :
מס' רישיון________________________ :

כתובת למשלוח:
רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים  ,9446722ת"ד  28178ירושלים 9128101
www.taagidim.justice.gov.il 02 1-700פקס02-6467868 :700-7070-60טלפון60-44 :
 ;12:30יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(שעות קבלת קהל :ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' 12:30-08:30

 2מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו ,המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור
בתקנה  16לתקנות החברות )דיווח ,פרטי רישום וטפסים( התש"ס –  .1999היה בעל המניות תאגיד ,יצויין מס' הרישום של
התאגיד .ואם המדובר בתאגיד זר ,יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד ,העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור
בתקנה  16האמורה.

