
מידע על פרטי חברה , כולל נתוני שעבודים

12:31 בשעה 18/03/2015נתוני המאגר מעודכנים נכון לתאריך 

פרטים כלליים
תאריך רישוםסוג מוגבלתסטטוס משפטי של התאגידסוגמספר תאגיד
13/09/2009מוגבלתפעילהחברה פרטית514324615
שם התאגיד

איי.טי.אל - אטלאנטיק טכנולגיות בע"מ
A.T.L - ATLANTIC TECHNOLOGIES LTD

אצלכתובת התאגיד
6382624 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:5ברנר 

הדו"ח השנתי האחרון שהתקבל מהחברה מעודכן ליוםהדו"ח השנתי האחרון התקבל מהתאגיד ביום
08/02/201531/12/2014

חברה ממשלתיתמטרות התאגיד
חברה לא ממשלתיתלעסוק בכל עיסוק חוקי - שווק יזמות של טכנולוגיות בינלאומיות

דירקטורים של התאגיד
תפקידתאריך מינוישםמספר זיהוי

1.
  13/09/2009שקד אגמון037563145

 תל אביב - יפו, ישראל52/12 ישעיהו כתובת:

2.
  02/03/2014רביב ניב031752884

64364 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:50 אבן גבירול כתובת:

סה"כ ההון הרשום
סוג המטבע

שקל חדש20,000.00

חלוקת הון המניות
כמות שהוצאה לב"מערךסוג מניהכמות מניות

100 שקל חדש1רגילות20,000

בעלי מניות
כתובתשםמספר זיהוי

1.
 תל אביב - יפו, ישראל52/12ישעיהו שקד אגמון037563145

מחזיק ב:
 שקל חדש - בהחזקה רגילה1בנות רגילות מסוגמניות100          

אין לחברה חובות לתשלום של אגרה שנתית

מידע על פרטי שעבודים
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה

1.

הסכםללא הגבלה18/02/201004/03/2010
שם המלווה נאמן:
בנק הפועלים בע"מ

מס' זיהוי\תאגיד:
520000118

הנכסים המשועבדים
753 ופירותיו בבנה"פ סניף 352470857 עסקה 207079 שעבוד קבוע ראשון על פקדון מט"ח מסוג פמ"ח בחשבון תאור הנכס:

 אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבודתנאים מיוחדים:

תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה
אגרת חוב19/02/2014ללא הגבלה2.06/08/201314/08/2013

תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה

3.
אגרת חובללא הגבלה14/10/201317/10/2013

שם המלווה נאמן:
בנק הפועלים בע"מ

מס' זיהוי\תאגיד:
520000118
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הנכסים המשועבדים
 שעבוד שוטף כללי לכל הנכסים הכספים ני"ע השטרות המסמכים הון המניות שטרם נדרש ו/או טרם נפרע המוניטיןתאור הנכס:

הרכוש והזכויות מכל מין וסוג שהם שיש ו/או שיהיה ללווה בכל זמן ואופן ודרך לרבות פירותיהם
 אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבודתנאים מיוחדים:

תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה

4.

אגרת חוב דולר ארה"ב14/10/201317/10/20136,795,215.50
שם המלווה נאמן:
בנק הפועלים בע"מ

מס' זיהוי\תאגיד:
520000118

הנכסים המשועבדים
 שעבוד שוטף על כל הפקדונות בשקלים ו/או במט"ח הזכויות על פיהם והנובעות מהם המופקדים או שיופקדו בחשבוןתאור הנכס:
 של הבנק או בכל חשבון אחר שיבוא תחתיו מכל סיבה שהיא לרבות פירותיהם753 בסניף 207079הממשכן מס 

 אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבודתנאים מיוחדים:

תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה

5.

אגרת חובללא הגבלה14/10/201317/10/2013
שם המלווה נאמן:
בנק הפועלים בע"מ

מס' זיהוי\תאגיד:
520000118

הנכסים המשועבדים
 שעבוד קבוע והמחאה על דרך השעבוד על כל הכספים והזכויות המגיעים ו/או שיגיעו לממשכן מאת חבתאור הנכס:

SOVREIGN GLOBAL FCANCE SAS 10.10.13 ע"פי הסכם מיום
 אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבודתנאים מיוחדים:

סיכום נתוני השיעבודים
סכום השעבודים המוגבליםמספר השעבודים ללא הגבלהמספר השעבודים שסולקו

 דולר ארה"ב136,795,216

אין שינויים בתקנון

אין שמות קודמים

אין שינויי סטטוס

דוחות שנתיים
תאריך קבלהתאריך הדו"חשנה

201004/10/201131/12/2010
201206/02/201220/01/2012
201129/11/201230/12/2011
201215/07/201330/12/2012
201327/02/201431/12/2013
201408/02/201531/12/2014

15:08:52 בשעה 18/03/2015תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות ביום 

נסח החברה או השותפות מהווה תמצית מידע ממאגר הנתונים הממוחשב של רשות התאגידים, הניתן כשירות
לציבור, על-פי מידע שהתקבל ברשות. המידע בנסח עלול להיות חסר, בלתי מדויק או בלתי מעודכן. אין להסתמך

על הנתונים בנסח, משאינו מהווה אחד מהמרשמים שמנהלת רשות התאגידים על-פי דין.

לבירור המידע והדיווחים שהוגשו לרשם החברות או לרשם השותפויות כנדרש בחוק, יש לעיין בתיק התאגיד
). יודגש כי המידע המצוי בתיק החברה ביחס לבעלי מניות ודירקטוריםtaagidim.justice.gov.il(לדרכי העיון: 

בחברה, כמו גם פרטי מידע נוספים, הינו בעל אופי דקלרטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף לעיון במרשם בעלי המניות
ובמרשם הדירקטורים שמנהלת החברה, הפתוחים לעיון הציבור במשרדה הרשום.

הנסח עשוי לכלול גם תמצית מידע שהתקבל מרשויות המדינה, כדוגמת רשות האכיפה והגבייה, הכונס הרשמי
ומערכת בתי המשפט, הניתן אף הוא כשירות לציבור. המידע עשוי להיות חלקי או לא מעודכן, אין להסתמך עליו

ויש לפנות ולעיין במידע אצל רשות המדינה המוסמכת.
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שמור הדפס
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