STIFTELSESSSKEMA
ANPARTSSELSKAB/HOLDINGSELSKAB/IVÆRKSÆTTERSELSKAB

1.

OPLYSNINGER OM STIFTEREN/STIFTERNE
Navn, adresse og cpr-nr. på stifteren/stifterne:

(Vi er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge
og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters
identitetsoplysninger og vi skal således anmode om, at samtlige stiftere mailer kopi af
enten kørekort eller pas sammen med kopi af sygesikringskort)

2.

SELSKABSOPLYSNINGER:
Selskabets navn og adresse:

SELSKABETS FORMÅL:

3.
(Angiv hvilke forretningsmæssige aktiviteter skal selskabet anvendes til)
DIREKTION:

4.

Navn og cpr-nr. på direktøren/direktørerne:

5.

REVISOR:
Navn og cvr-nr. på selskabets eventuelle revisor:

Et selskab kan fravælge revision, hvis det ikke overskrider to af tre nedenstående i første regnskabsår:
1.

En nettoomsætning på kr. 8.000.000

2.

En balancesum på kr. 4.000.000

3.

Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret
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REGNSKABSÅR:

6.
(Regnskabsåret kan f.eks. være kalenderåret: f.eks. 01.01-31.12.)
TEGNINGSREGEL:

7.
(Hvem skal tegne selskabet udadtil og forpligte selskabet f.eks. én direktør.)
MOMSREGISTRERING:

8.
(Du bedes anføre om vi skal foretage momsregistrering samtidig med stiftelsen af selskabet. Tillægget for momsregistrering udgør kr. 750,00 +
moms)
Fremgangsmåden ved stiftelse:
1.
Dette stiftelsesskema udfyldes og mailes til advokat Jesper Hviid jh@hviid-law.com.
2.
Kapitalkravet til et anpartsselskab er pr. 1. januar 2014 kr. 50.000.
Kapitalen overføres til advokatfirmaets klientkonto: Nordea, reg. nr. 2208 Kontonr.
725.

8977 585

Bemærk venligst, at selskabskapitalen er sikret via vores lovpligtige advokatansvarsforsikring.
Forsikringen er tegnet med en dækningssum på kr. 10.000.000 hos Codan A/S.
3.
Vi mailer stiftelsesdokumenter til dig og når de er returneret til os i underskreven stand, registrerer vi straks dit nye selskab og fremsender registreringsudskrift og ejerbog.
Herefter får du oprettet en konto tilhørende det nye nystiftede selskab, hvortil vi overfører selskabskapitalen med fradrag af vores faktura.
Du er altid velkommen til at kontakte advokat Jesper Hviid såfremt du har spørgsmål. Det er en
del af vores serviceydelse og koster ikke ekstra jh@hviid-law.com
Vi anbefaler i øvrigt at man overvejer samtidig at stifte et holdingselskab. Se mere her

http://hviidadvokater.dk/stiftelse-af-holdingselskab/
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