Sendandi

TILKYNNING UM
Mögulegt er að fylla út eyðublaðið
beint á skjánum -

STOFNUN

Nafn

HLUTAFÉLAGS

Netfang

Munið að skrifa undir!

Vinsamlegast skrifið skýrt og greinilega eða vélritið
1 Heiti félagsins
2a Lögheimili félagsins
Póstnúmer

2b Útibú
Staður

3 Sími

Bréfasími

4 Dagsetning samþykkta

5a Tilgangur félagsins samkvæmt samþykktum:

Aðalstarfsemi:

5b Er skráning vegna:
Nýrrar starfsemi
Kaupa/yfirtöku á starfsemi annars félags
6 Stofnendur (nafn, kennitala, lögheimili)

7a Aðalstjórn, varastjórn (nafn, kennitala, lögheimili)

Formaður stjórnar
Meðstjórnendur

RSK 17.20 0912

Varastjórn

Ef ekki er pláss fyrir alla stjórnarmeðlimi eða stofnendur má nota eigið fylgiblað

7b Rithandarsýnishorn

Móttekið

8a Framkvæmdastjórar (nafn, kt., heimilisfang)

8b Rithandarsýnishorn

9a Prókúruhafar (nafn, kt., heimilisfang)

9b Rithandarsýnishorn

10 Firmaritun (Hversu marga úr stjórn þarf til að skuldbinda félag?)

11 Hlutafé
12 Hlutaflokkar, fjárhæð hluta

13 a Hversu mikið af heildarhlutafé hefur verið greitt í peningum eða öðru?

13b Hvenær er hið ógreidda kræft?

14a Hversu mikið af heildarhlutafé skal greitt í peningum?

14b Hversu mikið af heildarhlutafé skal greitt í öðru en peningum?

15 Fylgja sérréttindi hlutum samkvæmt samþykktum félagsins, hvaða hlutum og hver?

16 Hvílir innlausnarskylda á nokkrum hlutum samkvæmt samþykktum félagsins?

17 Eru hömlur lagðar á viðskipti með hluti, sbr. 21. gr. hfl. (forkaupsr éttur skv. 22. gr. hfl. og sam þykki félagsins fyrir veðsetningu, sölu eða öðru framsali á hlutum skv. 23. gr. hfl.)?
Já
Nei
18 Ákvæði samþykkta um atkvæðisrétt hluthafa (Hversu mörgum krónum fylgir hvert atkvæði?)

19 Reikningsár félagsins
20 Aðferð við boðun hluthafafunda (svo sem með ábyrgðarbréfi eða símskeyti)

21a Endurskoðendur eða skoðunarmenn (nafn, kt., heimilisfang)
Endurskoðandi (þ.e. lögg. endursk. eða lögg. endurskoðunarfirma):

Skoðunarmaður:

Varaskoðunarmaður:

Kjörnir endurskoðendur eða skoðunarmenn skulu hér samþykkja, að þeir hafi tekið að sér endurskoðunina
og jafnframt skulu þeir staðfesta að þeir hafi sannreynt að stofnféð hafi verið greitt með þeim hætti, sem
tilgreint er í stofngögnum. Þetta á þó aðeins við um greiðslur í reiðufé (peningum), en flóknari ákvæði gilda
um staðfestingu varðandi greiðslur í öðru en peningum,
sbr. 5. gr. og 6. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995.

Samþykki fyrir endurskoðun og staðfesting á innborgun stofnfjár, sbr. ofangr. texta.

Hér með staðfestist að framangreindar upplýsingar eru réttar. Jafnframt er því lýst yfir að uppfyllt eru skilyrði eftirfarandi ákvæða laga: 4. mgr. 3. gr. hfl. um hæfisskilyrði stofnenda; 66. gr. hfl. um hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra og 58. gr. laga um ársreikninga um hæfisskilyrði endurskoðenda eða skoðunarmanna, sbr. 9. gr. laga nr. 18/1997 um endurskoðendur.

Staður og dagsetning

Framangreint nafn félagsins er skráð með þeim fyrirvara að það brjóti ekki í bága við rétt annarra
til nafnsins. Undiritaðir stjórnarmenn skuldbinda sig til að hlutast til um nafnabreytingu, komi í ljós
við nánari athugun að nafn félagsins fái ekki samrýmst betri rétti annarra. Hlutafélagaskrá áskilur sér
rétt til að taka nafn af skrá ef svo er og stjórnarmenn skirrast við að láta breyta nafni að kröfu skrárinnar.

Tveir vitundarvottar (nafn og kt.)

Full eiginhandarnöfn allra stjórnarmanna

Tilkynningar ásamt fylgiskjölum, skráningar- og birtingargjöldum skal senda til fyrirtækjaskrár
ríkisskattstjóra, Laugavegi 166, 150 Reykjavík.
Sími 563 1250, bréfasími 563 1279

