Zakladanie brytyjskiej spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia
Podstawowe informacje na temat naszych uslug w jezyku polskim
Po co zakladac brytyjska spólke z ograniczona odpowiedzialnoscia?
Zagraniczne korporacje i osoby fizyczne czesto zakladaja spólki w Europie Zachodniej po to, by uzyskac
silna obecnosc na tamtejszym rynku. Wraz z rozszerzeniem UE 1 maja, oznacza to dostep do rynku z
ponad 340 milionami mieszkanców, co stanowi najwiekszy obszar gospodarczy na swiecie.
Niezaleznie od tego, w jakich krajach czlonkowskich UE dzialalnosc bedzie prowadzona, istnieja pewne
przyczyny, które zdecydowanie przemawiaja za obraniem Wielkiej Brytanii jako siedziby swojej spólki z
ograniczona odpowiedzialnoscia i jej jednostek zaleznych. W Wielkiej Brytanii istnieje mozliwosc
zarejestrowania nowej spólki w ciagu jednej doby. Dla porównania, Hiszpania ma nadzieje do 2006 roku
skrócic okres rejestracji spólek z trzech miesiecy do szesciu tygodni. Okres ten w wielu innych krajach
europejskich przedstawia sie podobnie.
Równie atrakcyjnie przedstawia sie kwestia oplat za zakladanie spólek, które w Wielkiej Brytanii sa
znacznie nizsze w porównaniu z innymi krajami europejskimi, w których czesto wymaga sie powolania
prawników badz sedziów pokoju, przyczyniajac sie w ten sposób do dalszego zwiekszenia kosztów.
Ponadto wiele krajów Unii przewiduje wysokie sumy kapitalu zalozycielskiego, tworzac w ten sposób
przeszkody na drodze do zakladania spólek przez male firmy i osoby fizyczne. W praktyce Wielka
Brytania nie stawia wymogów odnosnie minimalnego kapitalu. Spólke mozna utworzyc z suma kapitalu w
wysokosci jedynie jednego udzialu.
Rejestracja spólki w Wielkiej Brytanii jest otwarta dla kazdego, niezaleznie od obywatelstwa. Poza
wymogiem posiadania siedziby spólki zarejestrowanej na terenie Wielkiej Brytanii, osoby fizyczne i firmy
z siedziba w kazdym miejscu na swiecie moga byc udzialowcami i czlonkami zarzadu w spólce brytyjskiej.
Niniejsza strona ma za zadanie dostarczyc osobom nieobeznanym z wymogami i przepisami w zakresie
rejestracji nowej spólki wszystkich podstawowych informacji, niezbednych do zrozumienia przebiegu tego
procesu. Dzial obslugi klienta zawiera ponadto informacje na temat korzysci, wynikajacych z utworzenia
spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia oraz omawia kwestie dotyczace struktury i prowadzenia spólki.
Osobom zainteresowanym pelnym zakresem uslug dla swojej brytyjskiej spólki oferujemy rozwazenie
mozliwosci skorzystania z uslug sekretarskich dla spólek. Do uslug tych zaliczaja sie:

Obiekty biurowe dla siedzib spólek zarejestrowanych w Londynie i hrabstwie Cheshire
Brytyjskie uslugi w zakresie rejestracji znaków towarowych
Mianowanie sekretarza spólki
Uslugi w zakresie zarzadzania udzialami
Prowadzenie dokumentów spólki, wymaganych przez Rejestr Spólek (Companies House) (w tym
pakiet oprogramowania CompanyView, umozliwiajacy dostep do internetowych dokumentów,
wymaganych przez prawo)
Umowy udzialowców

O Insolution
Niniejsza strona internetowa zostala stworzona z mysla o dostarczeniu Panstwu wszelkich niezbednych
informacji i narzedzi, wymaganych do utworzenia brytyjskiej spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia za
pomoca Internetu. Oferujemy Panstwu pelny serwis bezpiecznego skladania zamówien online z
mozliwoscia wyboru formy zaplaty, a ponadto nieodplatna, interaktywna funkcje sluzaca do sprawdzenia
w Internecie proponowanej nazwy firmy. Dzieki temu, ze jestesmy jednym z niewielu upowaznionych
uzytkowników elektronicznej rejestracji spólek Companies House, uslugi swoje swiadczymy szybko i
efektywnie, nie majac sobie równych. Nasze zaangazowanie w osiaganie najwyzszych standardów obslugi
klienta zostalo docenione przez przyznanie nam standardu zapewnienia jakosci ISO9001 akredytowanego
przez UKAS.
Sukces firmy Insolution Ltd. opiera sie na dwudziestoletnim doswiadczeniu jej dyrektora i stanowi
kontynuacje dzialalnosci rozpoczetej w 2003 roku. W roku 1998 roku jako pierwsza na swiecie, firma
rozpoczela swiadczenie uslug w zakresie tworzenia spólek w pelni za pomoca Internetu, i chociaz wkrótce
wiele innych firm poszlo w nasze slady, jestesmy przekonani, ze ta usluga pozostanie najbardziej
wszechstronna i przyjazna uzytkownikom wsród dostepnych na rynku.
Poza zakladaniem spólek, niniejsza strona zawiera wyczerpujace informacje dotyczace charakteru i
struktury spólek z ograniczona odpowiedzialnoscia, rejestrowania znaków towarowych, umów
udzialowców, naszych uslug w zakresie prowadzenia dokumentacji spólki, wyszukiwania firm z
dostarczeniem dokumentacji na Panstwa biurko w przeciagu kilku godzin, szeroki zakres podobnych
uslug, jak równiez mozliwosc darmowego licznych formularzy Companies House. Ksiegowi, radcy prawni
i inne osoby regularnie zakladajace firmy skorzystaja takze ze stalych rabatów i innych dodatków
motywacyjnych.
Pakiet dokumentacji w pelni zgodny z brytyjskim prawem spólek
Niezaleznie od tego czy zycza sobie Panstwo otrzymac swoja spólke na plycie CD Rom czy jej wydruk,
nasza filozofia opiera sie na dostarczaniu Panstwu uslugi wysokiej jakosci w cenie odzwierciedlajacej jej
wartosc. Uwazamy, ze wszyscy nasi klienci zasluguja na otrzymywanie uslug najlepszej jakosci, wobec
czego, w przeciwienstwie do wiekszosci pozostalych agentów, zajmujacych sie rejestracja firm, my
oferujemy tylko jeden poziom uslug – najlepszy! Kazdy dostarczony przez nas pakiet spólki zawiera cala
dokumentacje wymagana przez przepisy prawa spólek. Oznacza to, ze w Panstwa imieniu wypelniamy
wszelkie protokoly z zebran, wymagane wykazy i oficjalne formularze, a ponadto bierzemy na siebie
odpowiedzialnosc za skladanie u sekretarza rejestru spólek wszystkich potrzebnych formularzy i uchwal.
Radzimy zapoznac sie z oferta uslug, swiadczonych przez wiekszosc naszej konkurencji na rynku
brytyjskim, by przekonali sie Panstwo, ze wiekszosc tych uslug swiadczona jest za dodatkowa oplata do
kosztów podstawowych, lub uslugi te pozostawione zostana w Panstwa rekach po dokonaniu zakupu spólki.
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