Formar uma empresa limitada no Reino Unido
Uma introdução aos nossos serviços em português
Porquê formar uma empresa limitada no Reino Unido?
As empresas e empresários em nome individual no estrangeiro fundam frequentemente empresas na
Europa Ocidental para criar uma presença local forte. O alargamento da UE no dia 1 de Maio significa
aceder a um mercado de mais de 340 milhões de habitantes – a maior área económica do mundo.
Existem motivos apelativos para escolher o Reino Unido como base para novas empresas limitadas e
filiais, independentemente de com que países da UE uma empresa tenciona efectuar transacções
comerciais. No Reino Unido é possível constituir uma nova empresa em 24 horas. A título comparativo, a
Espanha tenciona reduzir o tempo de constituir uma empresa de três meses para seis semanas em 2006.
Podem ser encontrados tempos de aplicação semelhantes em muitos outros países europeus.
O custo da constituição de uma empresa no Reino Unido é também significativamente mais baixo,
tornando este país muito atractivo quando comparado com outros países europeus, onde advogados ou
magistrados são muitas vezes necessários, aumentando assim a despesa. Além disso, muitos EstadosMembros da UE estipulam níveis elevados de capital social inicial, criando um obstáculo à constituição de
pequenas empresas e empresários em nome individual. No Reino Unido não há, efectivamente, um capital
mínimo exigido. Uma empresa pode ser criada com capital de uma só acção.
Constituir uma empresa no Reino Unido está aberto a todos, independentemente da cidadania. A não ser o
requisito de possuírem uma sede social no Reino Unido, empresários em nome individual e empresas
localizadas em qualquer parte do mundo podem ser accionistas e directores de uma empresa no Reino
Unido.
Para aqueles que desconhecem os requisitos e regras relativos à constituição de uma nova empresa, este
site fornece também todas as informações básicas necessárias para compreender o processo. A secção de
apoio ao cliente descreve igualmente os benefícios da formação de uma empresa limitada e trata de
assuntos relativos à estruturação e manutenção de uma empresa.
Se procura um serviço completo para a sua empresa no Reino Unido, deverá considerar também os nossos
serviços de secretariado a empresas, que incluem:

Recursos da sede social em Londres e Cheshire
Serviços de Registo de Marcas Registadas no Reino Unido
Nomeação de um Secretário para a Empresa
Serviços de Representação de Accionistas
Manutenção dos registos estatutários exigidos pelo Registo Comercial (incluindo o CompanyView
que fornece acesso por via electrónica aos registos estatutários)
Contratos de Accionistas

Sobre Insolution
O presente website foi concebido para lhe fornecer todas as informações e recursos necessários para
formar por via electrónica a sua nova empresa limitada no Reino Unido. Oferecemos um serviço de
pedidos por via electrónica totalmente seguro com a escolha das opções de pagamento, em conjunto com
um recurso interactivo gratuito para verificar por via electrónica o nome proposto da sua empresa. Sendo
um de apenas um pequeno número de utilizadores autorizados do recurso de Formação de Empresas no
Registo Comercial por via electrónica, fornecemos-lhe um serviço rápido, eficiente e incomparável. O
nosso compromisso com os mais elevados padrões de apoio ao cliente é reconhecido pela conquista da
certificação de qualidade ISO 9001 (UKAS).
A Insolution Ltd. beneficia de vinte anos de experiência do seu Director Geral e é a continuação de um
negócio iniciado em 2003. A empresa criou o primeiro serviço de formação de empresas totalmente por
via electrónica do mundo em 1998 e, embora tenham tentado igualá-lo de forma rápida e vasta, estamos
confiantes de que este recurso continua a ser o mais completo e fácil de utilizar.
Além da constituição de empresas, o site fornece uma vasta informação sobre a natureza e estrutura das
empresas limitadas, registo de marcas registadas, contratos de accionistas, o nosso serviço para a
manutenção de documentos estatutários, busca de empresas que podem colocar documentos na sua
secretária em poucas horas, uma vasta gama de serviços adicionais relativos a estes assuntos e downloads
gratuitos de inúmeros formulários do Registo Comercial do Reino Unido. Os contabilistas e solicitadores,
bem como outros clientes profissionais que constituem empresas regularmente, irão beneficiar também de
descontos e incentivos frequentes.
Pacote da documentação totalmente conforme com a lei das sociedades do Reino Unido
Quer opte por receber a sua empresa em CD-Rom ou numa cópia em papel, a nossa filosofia baseia-se
solidamente na transmissão da qualidade e valor em dinheiro. Acreditamos que todos os nossos clientes
merecem o melhor serviço que podemos oferecer, por isso, ao contrário da maioria dos agentes de
formação de empresas, oferecemos apenas um nível de serviço – o melhor! Cada pacote de empresa que
fornecemos inclui tudo o que é exigido para cumprir na íntegra os regulamentos da Lei das Sociedades a
nível de documentação estatutária. Isto significa que concluímos todas as minutas, registos estatutários e
formulários oficiais em seu nome, e garantimos-lhe que todos os formulários necessários e decisões estão
correctamente preenchidos pelo funcionário do Registo Comercial. Verifique o serviço fornecido pela
maior parte dos nossos concorrentes no Reino Unido e irá descobrir que a maioria destes serviços ou tem
custos adicionais ao preço de base ou então terá de fazê-lo por conta própria conta depois de ter adquirido
a empresa.
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