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Sporządzanie protokołów Zgromadzenia
Wspólników
– zmiana umów spółek, podwyższenie lub obniżenie kapitału i inne
Potrzebne dokumenty:
numer KRS spółki / spółek, których dotyczy czynność,
 otychczasowy tekst jednolity umowy spółki (spółek)/
d
statutu spółki (spółek),
 ktualna lista wspólników spółki z wyszczególnieniem liczby
a
przysługujących udziałów (sp. z o.o) lub lista akcjonariuszy
spółki uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na
walnym zgromadzeniu (S.A.) z wyszczególnieniem liczby
przysługujących akcji.

Ponadto przy czynnościach typu:

w
 skazanie imion i nazwisk członków organów spółki
przekształconej albo wspólników prowadzących sprawy tej
spółki i reprezentujących ją,
w
 ycena składników majątku przekształcanej spółki (aktywa
i pasywa) - dot. spółek jednoosobowych,
p
 rojekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
p
 rojekt umowy / statutu spółki przekształcanej,
s
 prawozdanie finansowe sporządzone dla celów
przekształcenia,
w
 artość bilansowa majątku spółki przekształcanej,

Podział spółki:
wskazanie trybu podziału: przez przejęcie, przez zawiązanie
nowych spółek, przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki,
przez wydzielenie z innej spółki,
 lan podziału z projektem uchwał spółek biorących udział w
p
podziale.
Uwagi: podziałowi nie podlega spółka osobowa. Nie jest
również dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał
zakładowy nie został pokryty w całości, jak również nie może
być dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział
majątku, ani spółka w upadłości.

o
 kreślenie wartości udziałów / akcji wspólników zgodnie ze
sprawozdaniem finansowym.
Uwagi: Spółka jawna, spółka partnerska, spółka
komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka
przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę
handlową (spółkę przekształconą). Spółka cywilna może być
przekształcona w spółkę jawną lub inną spółkę handlową. Nie
jest możliwe przekształcanie spółek w likwidacji, spółek które
rozpoczęły podział majątku, ani spółek w upadłości.
Likwidacja spółki:

Łączenie spółek:

w
 skazanie danych likwidatora,

wskazanie spółki kapitałowej przejmującej inną spółkę
(istniejącej bądź zawiązywanej),

o
 kreślenie daty otwarcia likwidacji.

 lan połączenia z projektem uchwał zgromadzeń łączących
p
się spółek.
Przekształcenie:
p
 lan przekształcenia spółki wraz z załącznikami (projekty
uchwał, projekt umowy / statutu spółki powstającej) i
opinia biegłego rewidenta,

Uwagi: Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu
likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.
Zmiana umowy spółki:
z
 akres proponowanych zmian – treść uchwał / projekt
zmian.

Do każdej czynności notarialnej wymagany jest dokument tożsamości, którym jest dowód osobisty lub paszport.
Notariusz zawsze prosi o ich okazanie podczas czynności.
Uprzejmie prosimy o podanie danych osobowych Stron czynności notarialnej przed umówionym terminem czynności
notarialnej. Pozwoli nam to na przygotowanie maksymalnie kompletnego projektu aktu notarialnego, co przełoży się na
szybkość i sprawność Państwa obsługi w Kancelarii. Dane osobowe można podać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub
faksem (skan /kserokopia dokumentów tożsamości lub w treści e-maila/faksu podanie: imienia/ imion, nazwisk, imion
rodziców, adresu zamieszkania, numerów dowodów osobistych lub paszportów, numerów PESEL oraz stanu cywilnego).
Zachęcamy również Państwa do skorzystania z naszego FORMULARZA.

