מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

(מיועד להגשה לרשם החברות ,בעת הגשת דו"ח סופי של המפרק)
סעיף 5א( )3לתקנות החברות (אגרות) ,תשס"א( 2001-להלן  -התקנות)
יש למלא את הנתונים בטופס בכתב יד ברור

ח.פ.

הנדון :תצהיר אי פעילות של חברת

לתשומת לב:
 .1את תצהיר אי הפעילות ימלא לפחות דירקטור אחד בחברה.
 .2לנוחות הציבור ,ההצהרות נוסחו ע"ג טופס אחד .עם זאת ,אין מניעה להגיש את ההצהרות ע"ג טפסים נפרדים.
הצהרה:
אני הח"מ ,דירקטור בחברה שבנדון ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כמפורט להלן:
.1
.2
.3
.4

אני דירקטור/ית בחברה.
במסגרת הליך הפירוק מרצון ,החברה מבקשת פטור מאגרות שנתיות ,ואני עושה תצהירי זה לתמיכה בבקשת החברה.
החברה הפסיקה את פעילותה ,וכי החברה אינה מנהלת חשבונות בנק.
אני מצהיר כי החל בתאריך
אני מצהיר/ה בזה כי זה שמי ,החתימה שלהלן חתימתי וכי תוכן האמור לעיל אמת.

דירקטור :1
מספר זיהוי*

שם

תאריך

חתימה

אישור
אני החתום מטה עורך דין

מאשר בזה כי ביום

,
המוכר/ת לי אישית

שמספרה

הופיע/ה בפניי

שזיהה/תה עצמו/ה (נא לסמן  ) Xלפניי בתעודת זהות

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,ויהיה/תהיה

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפניי.
שם עורך הדין:

חתימת עורך הדין

מספר רישיון:

דירקטור :2
מספר זיהוי*

שם

תאריך

חתימה

אישור
מאשר בזה כי ביום

אני החתום מטה עורך דין

,

שמספרה

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,ויהיה/תהיה

המוכר/ת לי אישית

הופיע/ה בפניי

שזיהה/תה עצמו/ה (נא לסמן  ) Xלפניי בתעודת זהות

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפניי.

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

שם עורך הדין:

חתימת עורך הדין

מספר רישיון:

דירקטור :3
מספר זיהוי*

שם

תאריך

חתימה

אישור
אני החתום מטה עורך דין

מאשר בזה כי ביום

,
המוכר/ת לי אישית

שמספרה

הופיע/ה בפניי

שזיהה/תה עצמו/ה (נא לסמן  ) Xלפניי בתעודת זהות

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,ויהיה/תהיה

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפניי.
שם עורך הדין:

חתימת עורך הדין

מספר רישיון:

דירקטור :4
מספר זיהוי*

שם

תאריך

חתימה

אישור
מאשר בזה כי ביום

אני החתום מטה עורך דין

,

שמספרה

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,ויהיה/תהיה

המוכר/ת לי אישית או
זהות

הופיע/ה בפניי

שזיהה/תה עצמו/ה (נא לסמן  ) Xלפניי בתעודת

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפניי.
שם עורך הדין:

מספר רישיון:

חתימת עורך הדין

* מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין את מספר דרכונו ואת המדינה שבה הוצא בדיווח הראשון לגביו
ויצרף העתק כאמור בתקנה  16לתקנות החברות (דיווח ,פרטי רישום וטפסים) התש"ס –  .1999היה בעל המניות
תאגיד ,יצוין מס' הרישום של התאגיד ,ואם המדובר בתאגיד חוץ ,יצורפו בדיווח לגבי אותו תאגיד ,העתק
תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה  16האמורה.

