KARTA INFORMACYJNA NR 1
Spółki Na Cyprze

wrzesień 2003

Nazwa Spółki
Nazwa spółki musi zostać zatwierdzona przez Urząd Rejestracji Spółek przed rozpoczęciem całej
procedury rejestracyjnej. Nazwy spółek, które brzmią podobnie do już istniejących nazw nie są
akceptowane. Podobnie jak nazwy o „ogólnym znaczeniu” są nie do przyjęcia. I na koniec,
nazwy zawierające słowa takie jak: „Królewski,” „Królowa,” „Król,” „Święty,” „Wspólnota,”
„Międzynarodowy,” „Bank,” itp. również nie zostaną przyjęte.
Zatwierdzenie nazwy spółki trwa jeden tydzień chyba, że złożona została „aplikacja
przyspieszona” do Urzędu Rejestracji Spółek, w którym to przypadku otrzymuje się odpowiedź w
ciągu 24 godzin. Nazwa spółki musi kończyć się słowem „limited.”
Zaleca się przedstawienie Urzędowi Rejestracji Spółek kilku nazw w celu uniknięcia niepotrzebnej
zwłoki.
Nasz firma dysponuje listą nazw już zaakceptowanych przez Urząd Rejestracji Spółek. W związku
z powyższym proces rejestracji spółki można rozpocząć od razu, jeśli dokona się wyboru jednej z
nich. Listę już zaakceptowanych nazw przedstawiamy na życzenie Klienta.
Główny przedmiot działania/Cel utworzenia spółki
Główny przedmiot działania / cel utworzenia spółki musi zostać przedstawiony w pierwszych
paragrafach proponowanego Statutu i Umowy Spółki.
Kapitał akcyjny
Cypryjskie Prawo Spółek zakłada, iż kapitał akcyjny musi obejmować przynajmniej 1 akcję, będącą
w posiadaniu przynajmniej 1 zarejestrowanego akcjonariusza.
Minimalna wysokość wymaganego kapitału akcyjnego spółki wynosi 1,000 funtów cypryjskich.
Minimalna wysokość kapitału akcyjnego wynosi 10,000 funtów cypryjskich, w przypadku, gdy spółka
chce:
(a) Otworzyć w pełni rozwinięte biuro na Cyprze, lub
(b) Uzyskać czasowe zezwolenie na pracę dla obcokrajowców będących jej pracownikami.
Kapitał akcyjny musi być wyrażony w funtach cypryjskich i może składać się z wpłat w innych
walutach. Możliwa jest emisja akcji „zwykłych” lub „uprzywilejowanych.” Wyemitowanie „akcji
uprzywilejowanych” jest rzadkością.
Bankowy list referencyjny
Bankowy list referencyjny musi zostać przedstawiony Cypryjskiemu Bankowi Centralnemu przez
akcjonariusza spółki, który będzie odnosił korzyści z jej działalności. List ten może, lecz nie musi
zostać wysłany bezpośrednio do Cypryjskiego Banku Centralnego. Zalecane jest, aby list ten został w
pierwszej kolejności przesłany do nas, a my następnie dostarczymy go do Cypryjskiego Banku
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Centralnego wraz z pozostałymi innymi dokumentami.
Dysponujemy przykładowym bankowym listem referencyjnym, który okazujemy na życzenie Klienta.
Referencje bankowe pozyskane z banków z siedzibą na Cyprze nie będą akceptowane. Najlepiej
byłoby, gdyby listy referencyjne pozyskane zostały w kraju, w którym akcjonariusz odnoszący
korzyści z działalności spółki mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą.
Akcjonariusze
Minimalna liczba „zarejestrowanych akcjonariuszy” musi wynosić jeden. Minimalna liczba
akcjonariuszy, którzy odnosić będą korzyści z działalności spółki także musi wynosić jeden.
Akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. Zarządy powiernicze mogą także zostać
akcjonariuszami spółki na Cyprze.
Akcje mogą zostać objęte przez spółki powiernicze, działające w imieniu akcjonariusza odnoszącego
korzyści z działalności spółki, który życzy sobie zachować anonimowość. Umowy powiernicze
podpisywane są przez zarząd powierniczy w celu pełnego zabezpieczenia interesów udziałowców
odnoszących korzyści.
Totalserve Management Limited może polecić spółki świadczące usługi zarządu powierniczego w celu
opisanym powyżej.
Imię i nazwisko, adres, narodowość oraz zawód akcjonariusza odnoszącego korzyści przekazywane
są do wiadomości Cypryjskiego Banku Centralnego. W przypadku wyznaczenia powiernika „nominee”
dane osobowe właściciela beneficjenta utrzymywane są w zupełnej tajemnicy. Wymagane jest także
przedstawienie kopii stron paszportu zawierających dane beneficjenta.
Dyrektorzy
Konieczne jest wyznaczenie przynajmniej jednego dyrektora. Dyrektorzy ci mogą być osobami
fizycznymi z Cypru lub obcokrajowcami. Na ogół zaleca się wyznaczenie miejscowych dyrektorów w
celu zapewnienia efektywnego zarządzania oraz kontroli na Cyprze, a także nadania spółce status
rezydenta na Cyprze dla celów podatkowych. Funkcje dyrektora może także pełnić osoba prawna.
Nasza firma może polecić osoby na stanowisko dyrektorów, którym powierza się zarząd (nominee
directors). Wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu, narodowości oraz numeru paszportu i
zawodu każdego z dyrektorów.
Sekretariat
Należy wyznaczyć osobę indywidualną lub spółkę świadczącą usługi sekretarskie. W prawie
wszystkich przypadkach Totalserve Management Limited wyznaczana jest do pełnienia funkcji
sekretarskich.

Limassol(HQ) • London • Warsaw • Bucharest • Athens • Thessaloniki • Tortola • Johannesburg • Cape Town • Luxembourg • Sofia • Beijing

Zarejestrowana siedziba
Spółka musi posiadać siedzibę na Cyprze. Siedzibą spółki jest oficjalnie określone miejsce, gdzie
przechowywane są księgi rachunkowe, rejestry oraz pieczęć spółki. Wezwania oraz nakazy są także
dostarczane na oficjalny adres siedziby.
Niżej podany adres biura Totalserve używany jest jako adres siedziby spółek należących do naszych
klientów.

Totalserve M anagem ent Ltd
Totalserve House
17, Gr. Xenopoulou Street
3106 Limassol, Cypr

Zachowanie poufności
Możliwe jest zachowanie całkowitej poufności oraz anonimowości właścicieli benficjentów korzystając
z opcji wyznaczenia powiernika (udziałowca) nominee oraz powierzając zarząd wyżej wspomnianym
dyrektorom (nominee directors).
Czas rejestracji
Okres rejestracji spółki na Cyprze wynosi 2-3 tygodni. Jednakże, możliwe jest skorzystanie z opcji
przyspieszonej rejestracji przewidzianej przez Urząd Rejestracji Spółek, dzięki której możliwa jest
bardzo szybka rejestracja, oczywiście pod warunkiem, że nazwa spółki została uprzednio
zaakceptowana.
Spółki podstawione (Shelf companies)
Totalserve oferuje duży wybór już zarejestrowanych spółek. Przekazanie akcji może odbyć się na
drodze złożenia aplikacji do Cypryjskiego Banku Centralnego.
Listę już zarejestrowanych spółek (shelf companies) przedstawiamy na życzenie Klienta.

NOTES:

Wyżej przedstawione informacje należy traktować wyłącznie jako krótki przewodnik. Niezbędne jest
uzyskanie profesjonalnej porady. Z przyjemnością służymy Państwu radą w tym zakresie. W
przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
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