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Анотація

У виданні представлено узагальнення положень чинного законодавства, які
стосуються утворення і функціонування товариств з обмеженою і додатковою
відповідальністю. Авторами надано фахові коментарі щодо застосування норм
Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю», розроблено зразки статуту, протоколу про створення
юридичної особи, договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі
товариства, корпоративного договору, безвідкличної довіреності та ін.
Запропоновані зразки документів можуть використовуватися у практичній
діяльності державних і приватних нотаріусів, а також при реєстрації
товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань.
Книга може бути корисною для державних і приватних нотаріусів, державних
реєстраторів юридичних осіб, працівників органів юстиції, адвокатів, юристів,
спеціалістів юридичних служб підприємств та організацій усіх форм
власності, а також усіх, хто цікавиться питаннями створення товариств з
обмеженою та додатковою відповідальністю і розробкою їх установчих
документів.
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У виданні представлено узагальнення положень чинного законодавства, які стосуються
утворення і функціонування товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю. Авторами надано фахові коментарі щодо застосування норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», розроблено зразки статуту, протоколу про створення юридичної особи, договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства,
корпоративного договору, безвідкличної довіреності та ін. Запропоновані зразки документів
можуть використовуватися у практичній діяльності державних і приватних нотаріусів, а також при реєстрації товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Книга може бути корисною для державних і приватних нотаріусів, державних реєстраторів юридичних осіб, працівників органів юстиції, адвокатів, юристів, спеціалістів юридичних служб підприємств та організацій усіх форм власності, а також усіх, хто цікавиться
питаннями створення товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю і розробкою
їх установчих документів.
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Книги, які можуть вас зацікавити
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