Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:
∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ:

ΛΟΓΙΣΤΕΣ:

ΑΛΛΟΙ:

Όνοµα:

ΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ∆.Ε.Π.Ε.

∆ιεύθυνση:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΙ∆Η 44, ΚΙΡΖΗΣ ΣΕΝΤΕΡ, ΜΠΛΟΚ ∆, ∆ΙΑΜ. ∆.34, 3ος ΟΡΟΦΟΣ

Τ.Κ.:

54246

Πόλη:

ΛΕΜΕΣΟΣ

Ταχυδροµικός Κώδικας:

3031

Τηλέφωνο:

25871111

Φαξ:

25347067

e-mail:

info@dinoslaw.com

Ονοµα εταιρειας: 1
Αρ. εγγραφης: 2
Εγγεγραµµένο γραφείο: 3
∆ιεύθυνση:
Τ.Κ.:
Πόλη:

Κώδικας:

Κύριες ∆ραστηριοτητες:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ4

Ονοµα:

Ντίνος Μιχαηλίδης ∆.Ε.Π.Ε.

∆ιεύθυνση:

Έµµανουηλ Ροίδη, Κίρζης Σέντερ, ∆.34

Τ.Κ.:

54246

Πόλη:

Λεµεσός

Κώδικας:

3722

Τηλέφωνο:

+357-25871111

Φαξ:

+357-25347067

e-mail:

info@dinoslaw.com
Πληροφορίες

A

Μέτοχοι/Μετοχικό Κεφάλαιο

Αριθµός µετόχων: 5
Εκδοθέν κεφάλαιο:6
Αριθµός µετοχών:
Αξία µετοχών:

Να συµπληρωθεί όσες φορές χρειάζεται.
ΜΕΤΟΧΟΣ: 5
Όνοµα:
Αρ. ∆ιαβατηρίου: 7

Χώρα εκδόσεως:

Χώρα προέλευσης (ή εγγραφής):

Επάγγελµα:

Αριθµός µετοχών:
∆ιεύθυνση οικίας ή εγγεγραµµένο
γραφείο:
Τ.Κ.:
Πόλη:

Χώρα:

ΜΕΤΟΧΟΣ: 5
Όνοµα:
Αρ. ∆ιαβατηρίου: 7

Χώρα εκδόσεως:

Χώρα προέλευσης (ή εγγραφής):

Επάγγελµα:

Αριθµός µετοχών:
∆ιεύθυνση οικίας ή εγγεγραµµένο
γραφείο:
Τ.Κ.:
Πόλη:
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Χώρα:
5

Όνοµα:
Αρ. ∆ιαβατηρίου: 7

Χώρα εκδόσεως:

Χώρα προέλευσης (ή εγγραφής):

Επάγγελµα:

∆ιεύθυνση οικίας ή εγγεγραµµένο
γραφείο:
Τ.Κ.:
Πόλη:
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Χώρα:
5

Όνοµα:
Αρ. ∆ιαβατηρίου: 7

Χώρα εκδόσεως:

Χώρα προέλευσης (ή εγγραφής):

Επάγγελµα:

∆ιεύθυνση οικίας ή εγγεγραµµένο
γραφείο:
Τ.Κ.:
Πόλη:

Χώρα:

ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Εάν επιθυµείτε η εταιρεία να ανοίξει τραπεζικό λογαριασµό σε Κυπριακή Τράπεζα, παρακαλούµε
όπως σηµειώσετε ποίοι θα έχουν δικαίωµα υπογραφής:
επισυνηµµενα:
• Ιδρυτικό Έγγραφο: 8
• Πιστοποιητικό συστάσεως: 8
• Αντίγραφο διαβατηρίου: 9
• Βιογραφικό σηµείωµα: 10
• Τραπεζική σύσταση: 10
• Αλλά:

∆ια της παρούσας:
Εξουσιοδοτήσετε όπως διορίσετε την εταιρεία CCS Company Services Ltd να ενεργεί
ως γραµµατέας της εταιρείας11

Παρακαλούµε όπως προχωρήσετε µε την εγγραφή της πιο πάνω επιχείρησης στην
Κύπρο.

∆ηλώνω ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθινές και ορθές από όσα καλά
γνωρίζω και πιστεύω

υπογραφη:

Σηµειώσεις αναφορικά µε την εγγραφή της εταιρείας
1

∆ώστε όσες πιο πολλές επιλογές γίνεται, αποφύγετε τις λέξεις όπως «Royal» ή «Trust» ή
«Management».

2

Παρακαλούµε όπως σηµειώσετε τον αριθµό εγγραφής της εταιρείας, εάν είναι ήδη
εγγεγραµµένη εταιρεία

3

Η διεύθυνση του γραφείου µας µπορεί να χρησιµοποιηθεί, εάν επιθυµείτε ως
εγγεγραµµένο γραφείο της υπό σύσταση εταιρείας.
Σε αντίθετη περίπτωση
παρακαλούµε σηµειώστε διεύθυνση της επιλογής σας στην Κύπρο.

4

Εάν επιθυµείτε, το γραφείο µας µπορεί να σας συστήσει λογιστές και/ή τράπεζα.

5

Ο ελάχιστος αριθµός των µετόχων και διευθυντών είναι ένας.
Υπηρεσίες
καταπιστευµατοδόχων µετόχων και ∆ιευθυντών µπορούν να προσφερθούν από το
γραφείο µας

6

Το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο είναι €1,000.

7

Εάν οι µέτοχοι είναι κύπριοι, παρακαλούµε να µην συµπληρωθεί ο αριθµός
διαβατηρίου και η χώρα προέλευσης.

8

Χρειάζεται µόνο σε περίπτωση που ο/οι µέτοχος/οι είναι εταιρεία και όχι φυσικό
πρόσωπο

9

Αντίγραφα των τριών πρώτων σελίδων του διαβατηρίου κάθε µετόχου και διευθυντή

10

Βιογραφικό σηµείωµα και τραπεζική σύσταση για όλους τους µετόχους απο τράπεζα
της χώρας προέλευσης τους.

11

Το γραφείο µας µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του πρώτου γραµµατέα της
εταιρείας. Ο γραµµατέας της εταιρείας διορίζεται στην ετήσια γενική συνέλευσης των
µετόχων της εταιρείας και θα πρέπει να είναι κάτοικος Κύπρου.

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες αναφορικά µε την παρούσα αίτηση,
παρακαλούµε µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας το τηλέφωνο: +35725871111

