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#

הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת יחיד

(סעיף 342ל(א) לחוק החברות תשנ"ט – )1999
יש למלא את הנתונים בטופס בכתב יד ברור ולהגיש את המסמך המקורי
הנדון  :הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת:
_____________________________ ח.פ__
_

____________________

א .תצהיר בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה:

.1
.2
.3

(להלן-המבקש/ת) ,לאחר
ת.ז.
אני הח"מ,
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה
כדלקמן:
הנני בעל/ת מניות יחיד/ה ,ודירקטור/ית יחיד/ה בחברה שבנדון (להלן – החברה).
לאחר שבדקתי היטב את מצב עסקי החברה ,באתי לכלל דעה שיש בידי החברה לשלם את חובותיה במלואם תוך
שנים עשר חודשים לאחר תחילת פירוקה.
____ על פירוק החברה מרצון:
בהיותי גם האסיפה הכללית של בעלי המניות ,החלטתי היום /ביום ___
יש לסמן את החלופה המתאימה:
קיבלתי על עצמי להיות הנאמן ליישום הליכי הפירוק.
מיניתי את
מספר זיהוי

.4
.5

כתובת

שם
להיות נאמן ליישום הליכי הפירוק.
ידוע לי כי יש להגיש הודעה ותצהיר זה תוך  21יום מיום קבלת ההחלטה על פירוק מרצון.

ידוע לי כי על הנאמן להודיע לנושים הידועים לו על החלטת החברה על פירוק מרצון בתוך  21יום מיום קבלת
ההחלטה.
חתימת המבקש/ת _____________________
_______________
כתובת המבקש/ת _______
דוא"ל 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:
מענו

שם עו"ד

תאריך
חתימת עורך הדין
מספר רישיון
ב .הודעת הנאמן (יש למלא רק אם בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה לא מינה עצמו כנאמן):
אני הח"מ

ת.ז*.
מאשר בזאת כי

כתובת

קיבלתי על עצמי את מינויי לנאמן של החברה שבנדון ,והריני מאשר כי הודעתי בכתב לנושים הידועים לי על החלטת החברה
על פירוק מרצון.
חתימת הנאמן
כתובת דוא"ל של נאמן החברה ________________

תאריך
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