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טופס 5
)תקנה (4

פרטית
חברה פרטית
של חברה
שנתי של
דו"ח שנתי
דו"ח
)סעי  141לחוק החברות ,התשנ"ט  ) 1999להל":החוק"((
מספר חברה

ש חברה

מע המשרד הרשו

מספר הטלפו

אסיפה שנתית התקיימה ביו

1

הדו"ח מעודכ ליו

2

מניות
הו מניות
חלוקת הו
חלוקת

סה"כ ההו הרשו של
החברה

ש המניה וערכה הנקוב
)לגבי מניות שה בעלות ער #נקוב(

מספר המניות המוקצות

סוג מניה

מספר המניות בהו הרשו

ער #המניה

שבבעלות
והמניות שבבעלות
המניות והמניות
בעלי המניות
בעלי
ש בעל
המניה

מספר זהות

3

מע

מספר
סוג
המניות המניות

הסכו
שטר
שול ע"ח
התמורה
עבור
המניות

 1המועד האחרו שבו התקיימה האסיפה השנתית; יש לציי בהמש ,#במקו המתאי ,א החברה פטורה מקיו
אסיפה שנתית לפי סעי  61לחוק.
 2יו חתימת הדו"ח – עד  14ימי לאחר מועד האסיפה השנתית.
 3מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציי מספר דרכונו ,המדינה שבה הוצא הדרכו בדיווח הראשו לגביו יצור
העתק כאמור בתקנה  16לתקנות החברות )דיווח ,פרטי רישו וטפסי( התש"ס –  .1999היה בעל המניות תאגיד,
יצויי מס' הרישו של התאגיד .וא המדובר בתאגיד זר ,יצור בדיווח לגבי אותו תאגיד ,העתק תעודת ההתאגדות
והאישורי הנדרשי כאמור בתקנה  16האמורה.
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מדינת ישראל
משרד המשפטים

משפחה

פרטי

ס
ב

רשות התאגידים
רשם החברות

מס' סודר

במחזור
למוכ"ז במחזור
מניות למוכ"ז
מניות

1

יישוב

רחוב

מס
בית

מס' מניות בכל שטר

מיקוד

מס' השטר

סה"כ מניות למוכ"ז במחזור ______

המכהני
הדירקטורי המכהני
פרטי הדירקטורי
פרטי
ש הדירקטור
משפחה

פרטי

מספר זהות
מס' סודר

ס
ב

מע
1

יישוב

רחוב

מס
בית

מקוד

שנה

יו

חודש

הקוד(
השנתי הקוד(
הדו"ח השנתי
)ממועד הדו"ח
לכה )ממועד
שחדלו לכה
הדירקטורי שחדלו
פרטי הדירקטורי
פרטי
ש הדירקטור
משפחה

פרטי

סב

מספר זהות
מס' סודר

1

מועד סיו הכהונה
חודש
שנה

יו

סמ בחלופה המתאימה:
_____לא חל שינוי בפרטי שדווחו לגבי דירקטורי זרי לפי תקנה  16לתקנות האמורות.
_____חל שינוי בפרטי שדווחו לגבי דירקטור זר וצורפו לדו"ח השנתי המסמכי הנדרשי לפי תקנה  16האמורה.
קיו הוראות סעי ) 171ג( לחוק
____הדירקטוריו אישר את הדוחות הכספיי )סמ  א התקיי(.
קיו הוראת סעי  173לחוק – )סמ  בחלופה המתאימה(
____באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיי כנדרש.
____א החברה אינה חייבת בקיו אסיפה שנתית לפי ) 61א( לחוק .ציי א הדוחות הכספיי נשלחו לבעלי המניות
לפי סעי ) 61ב( לחוק.
____החברה אינה חייבת הבגשת דוחות כספיי לאסיפה השנתית כאמור בסעי ) 172ז( לחוק.
רואה חשבו מבקר )סמ ומלא את הפרטי בחלופה המתאימה(.
____לחברה יש רואה חשבו מבקר כאמור בסעי  154לחוק.
____ש רואה החשבו המבקר _______________ :מע משרדו___________________________________
)א לחברה יש יותר מרואה חשבו מבקר אחד ,יפורטו שמות כל הממלאי את התפקיד של רואה חשבו מבקר
של החברה(.
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טופס 5
)תקנה (4
____לחברה אי רואה חשבו מבקר.
פרק הזמ עד למועד דו"ח זה שבו אי רואה חשבו מבקר לחברה ___ ימי.
____החברה היא חברה לא פעילה ,כמשמעותה בסעי ) 158א( והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה
חשבומבקר.
מנהל החברה
א יש לחברה מנהל או מנהל כללי או מנהל עסקי ראשי או בעל תפקיד הממונה על ניהולה הכללי של החברה א
א כינויו שונה ,יש לציי את שמו ,מענו ומספר תעודת הזהות וא קיי יותר ממנהל כללי אחד יפורטו הפרטי
האמורי לגבי כול:
________________ __________________ __________________________ ___________________
טלפו בעבודה
מע
מספר זהות
ש
צירו מאז
חברה פרטית שמתקיי בה האמור בסעי  175לחוק תצר מאז החברה הכלול בדוחות הכספיי.
הממונה על הדיווחי ,א ישנו ,לפי סעי ) 360ה( לחוק הוא:
_________________ __________________ __________________
תפקיד בחברה
מספר זהות
ש
נושא משרה המוסמ #לדווח לרש בש החברה ,לפי סעי  39לחוק הינו:
_________________ __________________ __________________
תפקיד בחברה
מספר זהות
ש

הצהרת דירקטוריו בחברה ,לפי סעי :174
____הנני מצהיר בש הדירקטוריו כי מולאו הוראות סעי ) 173א( לחוק והדוחות הכספיי הובאו בפניו _______
נשלחו לבעלי המניות בתארי) _____________ #סמ את החלופה המתאימה ומלא הפרטי(.
חתימה והצהרה
אני מצהיר כי הפרטי שלעיל נכוני ושלמי וכי אני דירקטור אשר דירקטוריו החברה הסמיכו לחתו על דו"ח זה.
ש ממלא הטופס

מספר זהות

חתימה

שמו של החתו על טופס זה ) ,(5יאומת בידי אחד מאלה:
) (1עור #די והוא יציי כי הזהיר את החות על הצהרתו.
) (2רואה חשבו שביקר את הדוחות הכספיי של שנת הדוח וסייע בהכנת הדוח.

□

אני ,עור #די ______________ 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 לעונשי הקבועי בחוק א לא יעשה כ ,אישר/ה את
נכונות הצהרתו/ה וחת/ה עליה בפני.
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מדינת ישראל
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רשות התאגידים
רשם החברות

חתימת עור #הדי___________________ :
ש_____________________________ :
מע_____________________________ :
ת"ז_____________________________ :
מס' רישיו________________________ :

□

אני ,רואה חשבו______________ ביקרתי את הדוחות הכספיי של החברה לשנת הדוח
וסייעתי בהכנת דוח זה ,מאשר בזאת כי ______________ המוכר/ת לי אישית /שזיהה/תה
עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה ______________  ,חת בפניי על מסמ #זה.

חתימת רואה חשבו__________________:
ש_____________________________ :
מע_____________________________ :
ת"ז_____________________________ :
מס' רישיו________________________ :
היה החות מי שאינו בעל ת"ז ישראלית ,יצויי מספר דרכונו ,המדינה בה הוצא וא מדובר בדיווח ראשו של
החברה לגביו יצור לטופס זה העתק כאמור בתקנה  16האמורה.
מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציי מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה בעל המניות תאגיד ,יצויי
מספר התאגיד .בדיווח ראשו לגבי בעל המניות ,יצורפו אישורי כאמור בתקנה  16לתקנות החברות )דיווח,
פרטי רישו וטפסי( התש"ס – .1999
היה הדירקטור מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית ,יצויי מס' דרכונו והמדינה שבה הוצא; היה הדירקטור
תאגיד ,יצויי מספר התאגיד; בדיווח הראשו של החברה לגבי הדירקטור יצורפו אישורי כאמור בתקנה 16
האמורה.
מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית ,יציי מס' דרכונו המדינה שבה הוצא הדרכו ובדיווח הראשו לגביו יצור
העתק כאמור בתקנה  16לתקנות האמורות.
חברה רשאית למלא הפרטי בפסקה זו א #אינה מחויבת בכ.#
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