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בקשה לרישום חברת יחיד אזרח ותושב ישראל בהפקדה / שליחה ללשכת הרשם
סעיף 8 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן :"החוק")
בע"מ
אני הח"מ
(להלן - המבקש/ת)
שמענו
טלפון
פקס
מבקש לרשום חברה בשם הנ"ל או בשם אחר שיסכים לו רשם החברות, שמען משרדה הרשום בישראל יהיה:
אצל:
ומצהיר כי :
 1.    אני כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה ואינני מוגבל על פי דין, לרבות לפי חוק ההוצאה לפועל,   התשכ"ז - 1967, פקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) התש"ם - 1980 וסעיף 7 לחוק.
 2.    אני נכון לכהן כדירקטור ראשון של החברה; אני כשיר לכהן כדירקטור ראשון של החברה הנזכרת לעיל ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, לרבות בפרק ז1' לחוק ההוצאה לפועל,    
 התשכ"ז - 1967,סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) ,התש"ם  - 1980, סעיף 7 לחוק, והאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק;סמוך לאחר רישום החברה וכל עוד לא מונה אורגן מוסמך אחר,אפעל לרשום פרטיי במרשם פרטי הדירקטורים המנוהל על פי סעיף 224 לחוק, ולרשום את פרטי במרשם בעלי המניות המנוהל על פי סעיפים 127 עד 130 לחוק. 
 3.    תקנון החברה הוא : 
 3.1     שם החברה  - כמפורט בבקשה או כל שם אחר שהסכים לו רשם החברות.
 3.2     מטרות החברה  - לפי סעיף 32 (1) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי.
 3.3     הון החברה הרשום 100,000 (מאה אלף) ₪, המורכב מ 100,000 (מאה אלף) מניות בנות 1 ₪ כל אחת.
 3.4     אחריות בעלי המניות מוגבלת במניות, עד לסכום המניות שהוקצה לו ואשר טרם נפרע.
 3.5     החברה היא פרטית, מספר חבריה לא יעלה על חמישים, אסור לחברה להציע מניות ו/או אגרות חוב לציבור. 
 3.6     אין להעביר מניות ללא אישור הדירקטוריון. 
 3.7     הון המניות המוקצה : למבקש/ת הוקצו 1,000 (אלף) מניות. 
 
 
 
 
 
חתימת המבקש/ת
אני הח"מ, מאשר בזה כי המבקש/ת לאחר שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה כנקוב לעיל, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפניי  היום : 
 
חתימה
רחוב ירמיהו 39 , מגדלי הבירה בנין 1, ירושלים 9446722, ת"ד 28178 ירושלים 9128101
טלפון : 1700-70-60-44 שלוחה 3 Moked-tagid@justice.gov.il
שעות קבלת קהל: ימים א,ב,ד,ה 08:30-12:30 ; יום ג הפקדת מסמכים בלבד (בקומת הכניסה)
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