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                     1טופס                               רש� החברות אל:
                                                        )1(תקנה           

      רהרהרהבקשה לרישו� חבבקשה לרישו� חבבקשה לרישו� חב   
   (להל�:"החוק")) 1999 � לחוק החברות, התשנ"ט  8(סעי

  

ש� החברה המוצע
1
 :    

  אני החתו�  מטה  

  2מס' זהות  ש� פרטי     ש� משפחה 

                                    

  או 

  3מס' תאגיד  ש� התאגיד

                        

   :שמענו

  טלפו�  מיקוד  קומה  כניסה  מס' דירה  מס' בית  רחוב  יישוב  מדינה

                                                                                                            

  
  

ע� המשרד הרשו� שלה אני מבקש לרשו� חברה בש� הנזכר לעיל או בש� אחר שיסכי� לו רש� החברות, אשר מ
  בישראל יהיה:

  
  מיקוד  4יישוב �ת"ד   אצל:ש� מלא  קומה  כניסה  מס' דירה  מס' בית  רחוב  יישוב

                                                                                                            

  
  ומצור בזה:

1.  (ב) לחוק, שלו מצורפת  23עותק תקנו� חתו� בידי בעל/י המניות הראשוני� ומאומת בידי עור' די� כאמור בסעי
  הצהרה חתומה בידי כל אחד מבעל/י המניות הראשוני� שנוסחה כדלהל�:

           
  שאני כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה ואינני מוגבל על פי די�, לרבות לפי חוק ההוצאה לפועל,     לגבי יחיד:         
  לחוק. 7וסעי  1980 �, פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) התש"� 1967 � התשכ"ז          

  
  התאגיד נרש� כדי� ולא הוטלה עליו מגבלה בדי�. לגבי תאגיד:         

  

2. .� הצהרת הדירקטורי� הראשוני� על נכונות� לכה� כדירקטורי

  
  

  (נא סמ� ופרט ככל שנדרש)להל� פרטי� על החברה ועל תקנונה: 
  

                                                           
  .באותיות לטיניות או בערביתג� נית� לציי� את ש� החברה  1
  לתקנות  16מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציי� את מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא ויצר העתק כאמור בתקנה  2

  .1999וטפסי�), התש"ס  (דיווח, פרטי רישו�החברות 
יצר העתק תעודת התאגדות והאישורי�  ,התאגיד. היה בעל המניות תאגיד זררישו� היה בעל המניות תאגיד, יצויי� מס'  3

 �  האמורה.   16כאמור בתקנה  הנדרשי
  אינו מספק ויש לציי� בטפסי� כתובת מפורטת �רישו� ת.ד. ככתובת החברה 4
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                                                                                                                                                                                                                  מטרות החברה:מטרות החברה:מטרות החברה:
  

  .חוקי עיסוק בכל לעסוק �  לחוק) 1( 32 סעי לפי   .1

  .בתקנו� המפורטי� העיסוקי� למעט, חוקי עיסוק בכל לעסוק � לחוק) 2( 32 סעי לפי   .2

  .בתקנו� המפורטי� בעיסוקי� לעסוק � לחוק) 3( 32 סעי לפי   .3

  .רווחי�  לחלק תקנונה לפי איסור עליה וחל, בלבד, בתקנונה המפורטות, ציבוריות למטרות הוקמה החברה   .4

             הו� החברה:הו� החברה:הו� החברה:
  

 �  ללא ער' נקוב.  שקלי� חדשי�                                 הו� רשו
  

   �מניות ללא ער' נקוב או                                המורכב מ: 
  

   –  כל אחת וכ�                     מניות בנות                                המורכב מ: 
  

 �                                                              לפי הסוגי� הבאי
  

      אחריות בעלי המניות:אחריות בעלי המניות:אחריות בעלי המניות:    
  

  החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש) (נא סמ�  

  מוגבלת במניות.  .1
  

2.  (�  בלתי מוגבלת במניות. החברה היא חברה מקצועית מיוחדת (רו"ח, עו"ד, חוקרי� פרטיי
                                          חברה אחרת. פרט:               

  
  

  _________________  5חתימה                                                                   :תארי'
  

היה החות� מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצויי� מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ויצור לטופס זה העתק כאמור  �

  .1999 –לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישו� וטפסי�), התש"ס  16בתקנה 
  

                                          אני עור' די� 
  

                                          מאשר בזה כי 
  

, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את            המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 
האמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשי� בחוק א� לא יעשה/תעשה כ�, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, לרבות בדבר 

  תאגיד), וחת�/ה עליה בפניי.היותו מוסמ' לחתו� בש� התאגיד (א� הבקשה מוגשת על ידי 
  

  מס' רישיו�  מע�  מספר ת.ז.  ש� פרטי וש� משפחה

              
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

                        

  
  
  י� _________________חתימת עור' הד                                                                                                      תארי':    

                      

                                                           
 
  של החות� וספר תעודת הזהות שלו. יחתו� מי שמוסמ' לכ' מטע� התאגיד בציו� שמוהיה בעל המניות תאגיד  5 


