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דו"ח עדכון פרטים שנתי
)סעיף  141לחוק החברות ,התשנ"ט ) 1999 -להלן-החוק((
הדוח מעודכן ליום20/03/2016 :

חלק א' – פרטים כלליים על החברה
מספר זיהוי510289747 :
שם :תהל מהנדסים יועצים בעמ
שם באנגליתTAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD :

מען המשרד הרשום של החברה
עיר :אור יהודה

רחוב :יהדות קנדה

מיקוד6037505 :

אצל:

טלפון03-6924464 :

נוסף:

בית5 :

דירה:

כניסה:

קומה:

פקס:
אתר:

כתובת אימייל:
כתובת למשלוח זהה לכתובת הרשמית

להלן פרטים על החברה ועל תקנונה
תאור פעילות החברה
מהות העיסוק:

תחום עיסוק:
אזור פעילות:
פרופיל החברה:
הוראות בתקנון לענין סעיף  175בחוק

תקנון החברה מגביל את מספר בעלי המניות בחברה עד חמישים ,מלבד עובדי החברה

כן

לא

כאמור בסעיפים בתקנון75 :
כן

תקנון החברה אוסר הצעה לציבור של מניות או איגרות חוב

לא

כאמור בסעיפים בתקנון)2 :ב()2 ,ג(
כן

תקנון החברה מסייג את הזכות להעביר את מניות החברה

לא

כאמור בסעיפים בתקנון)2 :א(20-37 ,
לעניין זה-
") (1עובדי החברה" -לרבות מי שהיו עובדיה ,אף לאחר שהופסקה עבודתם;
) (2יראו כבעל מניה אחד שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה.
חברה פרטית פטורה מצירוף מאזן לדו"ח השנתי רק אם השיבה בחיוב בכל אחת מן הפסקאות הנ"ל.

חלק ב' – הון החברה ופרטי בעלי מניות
הרכב הון מניות
סוג הון :מניות בעלות ערך נקוב
סך הון רשום264285.60 :

סך הון מוקצה110.1 :

שקל חדש

שקל חדש

סוג מניה

ערך נקוב

סוג מטבע

כמות מניות

סך הון רשום

כמות הון מוקצה

סך הון מוקצה

רגילות

0.10

שקל חדש

2642856

264285.60

1101

110.10
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בעלי מניות והקצאת מניות
BV TAHAL GROUP .1
סוג זיהוי :תאגיד זר

ארץ :הולנד

מספר זיהוי20067183 :

פרטי כתובת

ארץ :הולנד
יישוב:

רחוב:

בית:

טלפון:

נוסף:

פקס:
אתר:

כתובת אימייל:
סוג החזקה

סוג מניה

כמות מוקצית

רגיל

רגילות  /שקל חדש 0.1 /

1100

בעלי מניות בהחזקה משותפת

 .2תכנון המים לישראל בעמ
סוג זיהוי :חברה

מספר זיהוי520041245 :

סטטוס תאגיד :פעילה
פרטי כתובת

עיר :אור יהודה

רחוב :יהדות קנדה

מיקוד6037505 :

אצל:

טלפון03-6924464 :

נוסף:

בית5 :

כניסה:

דירה:

קומה:

פקס:
אתר:

כתובת אימייל:
סוג החזקה

סוג מניה

כמות מוקצית

רגיל

רגילות  /שקל חדש 0.1 /

1

בעלי מניות בהחזקה משותפת

חלק ג' – פרטי דירקטורים ,נושאי משרה ובעלי תפקידים אחרים
פרטי הדירקטורים המכהנים
 .1איתן פיוטר רכטר
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי47355342 :

פרטי כתובת

עיר :כפר שמריהו

רחוב :הרקפות

מיקוד0 :

אצל:

טלפון:

נוסף:

כתובת אימייל:

בית12 :

כניסה:

דירה:

קומה:

פקס:
אתר:

תאריך תחילת כהונה01/04/2001 :

 .2שוקי יהושע אורן
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי55625529 :

פרטי כתובת

עיר :תל אביב  -יפו

רחוב :רומנילי

מיקוד6954718 :

אצל:

טלפון:

נוסף:

כתובת אימייל:

פקס:
אתר:

תאריך תחילת כהונה30/07/2012 :
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בית18 :

11:16

כניסה:

דירה:

קומה:
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 .3גיא יחזקאל אליאס
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי29636347 :

פרטי כתובת

עיר :רמת השרון

רחוב :יהודה הלוי

מיקוד4729539 :

אצל:

טלפון:

נוסף:

כתובת אימייל:

בית39 :

כניסה:

דירה:

קומה:

פקס:
אתר:

תאריך תחילת כהונה20/12/2015 :

המנהל הכללי  -לא הוזן בטופס
נושא משרה מוסמך דיווח לפי סעיף  39לחוק -לא הוזן בטופס
מוסמך לדווח
איתן משה שלו
סוג זיהוי :אזרח ישראלי

מספר זיהוי28937175 :

פרטי כתובת

עיר :גבעת שמואל

רחוב :הזיתים

מיקוד54011 :

אצל:

טלפון:

נוסף:

כתובת אימייל:

בית84 :

כניסה:

דירה25 :

קומה:

פקס:
אתר:

סמנכל  -לא הוזן בטופס
רואה חשבון
פרייסווטרהאוסקופרס ייעוץ בע"מ
סוג זיהוי :חברה

מספר זיהוי511403636 :

סטטוס תאגיד :פעילה
פרטי כתובת

עיר :תל אביב  -יפו

רחוב :המרד

מיקוד6812508 :

אצל :קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון

טלפון03-7954555 :

נוסף:

כתובת אימייל:

בית25 :

כניסה:

פקס:
אתר:

חלק ה'  -הדוחות הכספיים של החברה
קיים רואה חשבון )לפרטים ראה מסך בעלי תפקידים(
לחברה אין רואה חשבון מבקר .פרק הזמן עד למועד דו"ח זה שבו אין רואה חשבון מבקר לחברה
החברה היא חברה לא פעילה ,כמשמעותה בסעיף )158א לחוק( והוחלט באסיפה הכללית שלה כי לא יתמנה לה רואה חשבון מבקר
הצגת הדוחות בפני האסיפה הכללית
באסיפה השנתית האחרונה הוצגו בפני האסיפה הדוחות הכספיים כנדרש בסעיף ) 173לחוק(
תאריך אסיפה כללית 10/03/2016
החברה אינה חייבת בקיום אסיפה שנתית לפי סעיף )61א לחוק( והדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות
החברה אינה חייבת בהגשת דוחות כספיים לאסיפה השנתית כאמור בסעיף )172ז לחוק(
צירוף מאזן
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דירה:

קומה:
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המסמכים המצורפים  -לא צורפו מסמכים

הצהרות
 .1אני מצהיר כי -
 .1אני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף  39לחוק החברות;
 .2למיטב ידיעתי הפרטים שדווחו בהודעה זו הם נכונים ושלמים.

מגיש הבקשה
ת.ז28937175 : .

אני החתום :איתן משה שלו
פרטי כתובת

עיר :אור יהודה

רחוב :יהדות קנדה

מיקוד6037505 :

אצל:

טלפון03-6924464 :

נוסף:

פקס:
shalev-m@tahal.com

כתובת אימייל:

בית5 :

כניסה:

דירה:

קומה:

אתר:

טופס זה חולל אוטומטית ממערכת אתר הפעולות של יחידת רשם החברות שברשות התאגידים .הנתונים בטופס זה דווחו והוקלדו באתר הפעולות ביום  12/04/2016ע"י בעל כרטיס חכם
ששמו איתן משה שלו  .אין לראות בטופס זה אישור רשמי לביצוע פעולה.

12/04/16

11:16

