Tilkynning um lækkun
á hlutafé ehf./hf.

[ Fyrirtækjaskrá ]

Tilkynning skal berast innan mánaðar frá fundi
Nafn fyrirtækis
Kennitala

Breyting á hlutafé (merkið X í þann reit sem við á)

Lækkun til jöfnunar á tapi

Lækkun til afskriftar á greiðsluskyldu hluthafa

Lækkun til greiðslu til hluthafa	Lækkun til að leggja í sérstakan sjóð sem aðeins má nota
samkvæmt ákvörðun hluthafafundar
Lækkun vegna eigin hluta

Hlutafé fyrir breytingu
Hlutafé eftir breytingu

Þegar hlutafé breytist þarf að leggja fram nýjar samþykktir
Ef ráðstafa á allri lækkunarfjárhæðinni til jöfnunar á tapi skal strax tilkynnt að hlutafjárlækkun hafi farið fram. Löggiltur endurskoðandi
eða skoðunarmaður félagsins skal staðfesta að tap sé til staðar í bókum félagsins til móts við lækkun hlutafjár með undirskrift sinni
hér fyrir neðan.
Sé verið að lækka hlutafé af öðrum ástæðum en vegna lækkunar á tapi skal annað hvort óska eftir undanþágu á innköllunarskyldu
hjá fyrirtækjaskrá eða leggja fram staðfestingu á því að áskorun hafi verið birt í Lögbirtingablaðinu í samræmi við lög um ehf./hf.

Óskað er eftir undanþágu frá innköllunarskyldu í sambandi við lækkun hlutafjár sbr. 2. mgr. 36. gr. ehfl./2. mgr. 53. gr.
hfl. Meðfylgjandi er yfirlýsing stjórnar og endurskoðanda um að skuldir við lánadrottna séu því ekki til fyrirstöðu að
hlutafjárlækkun geti farið fram. Sé lækkun greidd með yfirverði skal koma fram í yfirlýsingu hvert það er.
Staðfesting óháðs lögmanns, löggilts endurskoðanda, endurskoðunarfirma eða skráðra skoðunarmanna skv. ofangreindum texta
Nafn

Kt.

Nafn

Kt.

Undirskriftir: (Tilkynningar skulu undirritaðar af meirihluta stjórnar eða skráðum prókúruhafa, starfi hann áfram)
Staður og dagsetning

Nafn

Kennitala

Netfang

Nafn

Kennitala

Netfang

Nafn

Kennitala

Netfang

Nafn

Kennitala

Netfang

Tilkynningargjald 3.150 kr. staðgreiðist eða leggist inn á reikning:
Ríkisskattstjóri kt. 540269-6029. Bankareikningur 0515-26-723000.
Kvittun þarf að fylgja.
ATH. Aðeins eitt gjald óháð fjölda breytinga á eyðublöðum 17.40-17.48.

Laugavegur 166 - 150 Reykjavík - Sími 442 1250 - Bréfasími 442 1279

RSK 17.48
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