Vyplnením uvedeného formulára udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov osôb uvedených vo formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom založenia resp. zmeny v obchodnej spoločnosti

www.rmspolocnosti.sk	@rmspolocnosti.sk" info@rmspolocnosti.sk 	+421907180407
Nové obchodné meno ( názov spoločnosti ): 

Nové sídlo spoločnosti: 
Uviesť vlastníka či vlastníkov nehnuteľnosti spolu s dátumom narodenia a adresou trvalého bydliska, názov ulice nového sídla, súpisné a orientačné číslo, obec, PSČ, číslo LV, okres, katastrálne územie. 

Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným

Nové predmety činnosti spoločnosti:
Medzi už zapísané predmety podnikania spoločnosti patria:


Výška základného kapitálu :   			5.000,-EUR

Výška vkladu spoločníkov a rozsah splatenia : 	%

Počet spoločníkov : 

Spoločníci : ÚDAJE ODPÍSAŤ Z OBČIANSKEHO PREUKAZU

	1.	Meno :  			,  rodné číslo : 			dát. nar.:

bytom :				 PSČ : 
Štátna príslušnoť:
vklad :		,- EUR
splatené : 	%
obchodný podiel : 	%
	    Telefonický kontakt:
Email:
	2.	Meno :  			,  rodné číslo : 			dát. nar.:

bytom :				 PSČ : 
Štátna príslušnoť:
vklad :		,- EUR
splatené : 	%
obchodný podiel : 	%
Telefonický kontakt:
Email:
	3.	Meno :  			,  rodné číslo : 			dát. nar.:

bytom :				 PSČ : 
Štátna príslušnoť:
vklad :		,- EUR
splatené : 	%
obchodný podiel : 	%
	     Telefonický kontakt:
Email:

Štatutárny orgán : ÚDAJE ODPÍSAŤ Z OBČIANSKEHO PREUKAZU

Konateľ :  Meno :			,  rodné číslo : 			dát. nar.:
  	    bytom : 				 PSČ : 
	    Číslo OP:
	    Miesto narodenia:
    Štátna príslušnoť:
    Telefonický kontakt:
Email:
	   Meno a priezvisko otca:
	   Meno a priezvisko matky:
	   Rodné priezvisko matky:
       

Konateľ :  Meno :			,  rodné číslo : 			dát. nar.:
  	    bytom : 				 PSČ : 
	    Číslo OP:
	    Miesto narodenia:
    Štátna príslušnoť:
    Telefonický kontakt:
Email:
	   Meno a priezvisko otca:
	   Meno a priezvisko matky:
	   Rodné priezvisko matky:



Spôsob konania :

Konateľ/Konatelia koná/konajú v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

Konateľ/Konatelia koná/konajú v mene spoločnosti vo všetkých veciach spoločne.*

*Nehodiace sa vymažte alebo prečiarknite.


Údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod 

a) Skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby 

a1) Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčtu týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25 % (percentuálnych bodov) 

ANO/NIE

a2) Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčtu týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej 25 % (percentuálnych bodov) 

ANO/NIE

a3) Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena 

ANO/NIE

a4) Iný spôsob ovládania právnickej osoby 

ANO/NIE

a5) Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25 % (percentuálnych bodov) 

ANO/NIE

a6) Splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písm. a1) až a5) spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod alebo ich spoločným postupom 

ANO/NIE

b) Konečný užívateľ výhod – vrcholový manažment 

ANO/NIE

