
 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

  הסכם השקעה
 _________ בשנת ______ בחודש____  ביום___________ שנערך ונחתם ב

           
 ב י ן           

 
 _________ בע"מ

 ____________  ח.פ.

 רמת גן , _________מרח' 

 ("החברה" –להלן )

 

 ל ב י ן       
 

 בע"מ ____________

 ______________ ח.פ. 

 ____________ מרח'

 ("המשקיע" -לן )לה

 

 הנה חברה פרטית, מאוגדת כדין בישראל;והחברה   הואיל

 בחברה כאמור בהסכם זה;ישקיע משקיע צדדים להסכם זה מעוניינים שהוה והואיל

היחסים ביניהם, זכויותיהם וחובותיהם  להסדיר אתנים מעוניי צדדיםוה  והואיל

כמפורט מור, בעקבות ההשקעה  כאבכל הקשור לפעילות החברה ההדדיות 

  בהסכם זה;

 

 :ןלפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמ

 מבוא ונספחים .1

 המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להם משמעות פרשנית  .1.1

 .כלשהי

 הצהרות החברה .1

 מן:כלפי המשקיע כדלקומתחייבת  ההחברה מצהיר 

 ביום שהתאגדה כדין בישראל החברה היא חברה פרטית מוגבלת במניות .1.1

. החברה רשומה ופועלת כדין ולה מלוא הסמכויות להחזיק  ___________

  ברכושה ולנהל את עסקיה.

של החברה, בנוסחו התקף, הנכון והמעודכן ליום חתימת תקנון ההתאגדות  .1.1

  . 'נספח אהסכם זה, מצורף להסכם כ

 ן תזכיר.לחברה אי .1.2



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 -ל והוא מחולק₪ ___________ הון המניות הרשום של החברה הוא .1.2

 "(.מניות רגילות" -)להלן  ל אחתע.נ. כ₪  1.11 מניות רגילות בנות___________

 הון המניות המונפק של החברה במועד חתימת הסכם זה הינו כדלקמן: .1.2

 א.ש"ח ע.נ. כ" 1.11מניות רגילות בנות ________  - מר ________
 ש"ח ע.נ. כ"א. 1.11מניות רגילות בנות  _________   - מר_______

 "(.בעלי המניות הנוכחים)להלן: "

של החברה הינו נקי וחופשי מכל משכון, עיקול, קצה ההון הרשום הבלתי מו .1.2

שיעבוד ו/או כל התחייבות אחרת מכל מין וסוג, לטובת צד ג' כלשהו, ובמועד 

 רה לצד ג' כלשהו זכות כאמור.חתימת הסכם זה, לא נתנה החב

ע.נ. ₪  1.11 כל המניות של החברה הנן מניות רגילות בנותעל פי תקנון החברה,  .1.2

, המקנות למחזיק בהן זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות ל אחתכ

 –של החברה; קול אחד עבור כל מניה בהצבעה באסיפה הכללית של החברה 

ן שהוא; ולהשתתפות בחלוקת עודף ין, בכל עניירגילה, מיוחדת ושלא מן המני

  נכסי החברה בפירוק.

למשקיע בהתאם לקבוע בהסכם זה חופשיות מכל  קצותהמניות הרגילות המו .1.2

חרת של צד שלישי א זכותכל  שיעבוד, משכון, עיקול, חוב, תביעה, נאמנות ו/או

 .כלשהו

ירוקה, לחיסולה נכון למועד חתימת הסכם זה, לא נתקבלה כל החלטה או צו לפ .1.2

או לכינוס נכסיה של החברה, לא נתקבלה כל התראה או הודעה על כוונה לבקש 

צו כזה ולא ידוע על סיבה כלשהי הקיימת במועד חתימת הסכם זה העלולה 

 להוות עילה לכך.

החברה אינה צד לכל תביעה משפטית, אזרחית או פלילית, תלויה ועומדת, ואינה  .1.11

מתנהל בפני בית משפט ו/או בית דין ו/או בורר, ולא צד לכל הליך משפטי אחר ה

 ידוע לה על כל כוונה של צד ג' כלשהו, לפתוח בהליכים נגדה.

ה ילא ידוע לחברה על כל חקירה שמנהלת רשות כלשהי כנגד החברה וכנגד מנהל .1.11

 בקשר עם פעילות החברה.

ות למיטב ידיעת החברה אין מניעה ו/או איסור ו/או מגבלה כלשהי להתקשר .1.11

ו על פי תקנון ההתאגדות של א על פי דין ו/או על פי הסכם ו/אלבהסכם זה 

 . החברה

, תהרישיונועסקיה ופעילותה של החברה מתנהלים כדין. יש לחברה את כל  .1.12

ההיתרים והאישורים הנדרשים לניהול פעילותה העסקית באופן בו היא מנוהלת 

 .עובר לחתימת הסכם זה

השנתיים במועדם, והיא מתחייבת להגיש במועדו החברה הגישה את כל הדוחות  .1.12

, וכי היא שילמה את כל האגרות השנתיות לרשם ______את הדוח השנתי לשנת 

  החברות.

בכל הצעדים הנחוצים לקבלת ההחלטות המתאימות באסיפה החברה תנקוט  .1.12

 הכללית ובדירקטוריון החברה, הדרושות לשם ביצועו של הסכם זה.

 


