התאגיד לפיקוח וטרינרי
טופס בקשה להחלפת מחזיקים במפעל
פרטי המפעל
כתובת (עיר  /יישוב  ,רחוב ,מספר )____________________ :
מספר מפעל במשרד הבריאות  /חקלאות ______________

פרטי המחזיק במפעל
שם החברה*  /עוסק
מורשה

ח.פ/ת.ז.

כתובת

טלפון

כתובת מייל ראשית

מספר מפעל

אנשי קשר
שם איש קשר

תפקיד

כתובת מייל

טלפון
נייד

* ככל שהמחזיק הינו תאגיד ,נא לצרף אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה (שם מלא ומספרי ת.ז ).וכן ,תעודת
התאגדות ודו"ח בעלי מניות עדכני מרשם החברות.
אני מצהיר בזה כי העברתי את המפעל המוזכר לעיל ביום ______ וכי אני נושא באחריות מלאה לתשלום מלוא חיובי
אגרות הפיקוח עד למועד הנ"ל לתאגיד לפיקוח וטרינרי.
אנא סמנו את האפשרות המתאימה:
☐ הבעלים במחזיק היוצא ובמחזיק החדש אינם זהים כלל.
ככל שכן ,אני מאשר את האמור להלן :במקרה בו הנני משלם את חובי לתאגיד באמצעות הסדר חוב ,הרי שההסדר,
בהתאם לאמור בו ,יחשב לבטל ומבוטל וכל החוב נשוא ההסדר ו/או כל חוב אחר שיש לי כלפי התאגיד ,יעמוד לפרעון
מיידי ויועבר לגבייה באמצעות הלשכה המשפטית או המרכז לגביית קנסות ,וזאת ללא כל התראה נוספת .חריג לאמור
ברישת הסעיף הינו במקרה בו המחזיק החדש יחתום כערב על הסדר החוב וכן על כל חובי האחר ,ככל שיש לי ,באופן
שהוא ישא במלוא חובי במידה שלא אשא בו (ראו נוסח מכתב נספח .)1
☐ כל הבעלים במחזיק היוצא ובמחזיק החדש זהים כולם או חלקם.
ככל שכן ,אני מאשר את האמור להלן :מוסכם עלי כי ככל ויש הסדר חוב ביני לבין התאגיד ,חתימת המחזיק החדש
על מסמך זה מהווה התחייבות מפורשת לקיום ההסדר ,שאם לא כן ,כל הפרת הסדר החוב ,תגרום לביטולו המלא של
הסדר החוב ,באופן שהחוב יועבר על שם המחזיק החדש ויחייבו לכל דבר ועניין ,כך גם בכל הנוגע לחובות שאינם
מוסדרים בהסדר.
תאריך ___________________ :

___________________
________________
שמות החותמים ומספרי ת.ז.

____________________
חתימת המחזיק היוצא
(חותמת וחתימות מורשי חתימה)

התאגיד לפיקוח וטרינרי

פרטי המחזיק החדש
שם החברה*  /עוסק
מורשה

ח.פ/ת.ז.

כתובת

טלפון

כתובת מייל ראשית

מספר מפעל

אנשי קשר
שם איש קשר

תפקיד

כתובת מייל

טלפון
נייד

*ככל שהמחזיק הינו תאגיד ,נא לצרף אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה (שם מלא ומספרי ת.ז ).וכן ,תעודת
התאגדות ודו"ח בעלי מניות עדכני מרשם החברות.
אני מצהיר בזה כי החל מיום ______ הנני המחזיק במפעל המוזכר לעיל ולפיכך ,אני נושא במלוא עלויות הפיקוח
הווטרינרי החל ממהמועד הנ"ל ואילך.
במקרה בו אין זהות בין הבעלים במחזיק היוצא ובמחזיק החדש ,ומכל סיבה שהיא אסכים מרצוני החופשי לבקשת
המחזיק היוצא לערוב לחובו כלפי התאגיד ,ידוע לי כי עלי לעשות כן באמצעות מכתב רשמי מטעמי ,בנוסח נספח .1
במקרה בו הבעלים במחזיק היוצא ובמחזיק החדש זהים כולם או חלקם ,הרי שמוסכם עלי כי ככל וישנו הסדר חוב
בין המחזיק היוצא לתאגיד ,חתימתי על מסמך זה מהווה התחייבות מפורשת מטעמי לקיומווכן לשאת בכל חובו שאינו
בהסדר בסך של ________  ,₪שאם לא כן ,יגרום הדבר לביטולו המלא של הסדר החוב ,באופן שהחוב יועבר על שמי
ויחייבני לכל דבר ועניין ,כך גם בכל הנוגע לחוב של המחזיק היוצא שאיננו בהסדר .ידוע לי סעיף זה מהווה תנאי
לקבלת בקשתי החלפת המחזיקים.
תאריך ___________________ :

___________________
________________
שמות החותמים ומספרי ת.ז.

העתק:
רגולטור

____________________
חתימת המחזיק החדש
(חותמת וחתימות מורשי חתימה)

התאגיד לפיקוח וטרינרי

נספח 1
תאריך________
לכבוד
התאגיד לפיקוח וטרינרי

הנדון :ערבות להסדר חוב ולחובות המחזיק היוצא ____________
הננו מאשרים בזאת את ערבותנו לכלל חובו של המחזיק היוצא ____________כלפי התאגיד לפיקוח
וטרינרי הן בגין החוב שבהסדר מיום ______ שנותר לשלם בגינו _________  ,₪והן חוב שאינו בהסדר
בסך של ________ .₪
ידוע לנו כי ערבותנו זו מהווה תנאי להשארת הסדר החוב בתוקף.
במקרה בו המחזיק היוצא לא יעמוד בפרעון תשלומי ההסדר ואנו לא נעשה כן במקומו תוך  5ימים ,אנו
נותנים בזאת הרשאה לתאגיד לחייבנו בחובו המלא של המחזיק היוצא.

אנו מצהירים כי אנו מורשי החתימה מטעם חברת _________ וחתימתנו בצירוף חותמת
מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
ולראיה באנו על החתום:
שם החותם __________ :ת.ז _____________ .חתימה ___________ :
שם החותם ___________:ת.ז_____________ .חתימה___________ :

חותמת וחתימות__________________________ :

