INFORMATII NO. 1
Companii In Cipru

Septembrie 2003

Denumirea companiei
Denumirea companiei trebuie aprobata de Registrul companiilor inainte de a incepe procedurile de
inregistrare. Nu sunt aprobate denumiri similare cu ale altor companii deja infiintate, nici denumiri cu
“semnificatie generala” sau denumiri care includ cuvintele “regal”, “regina”, “rege”, “sfint”,
“Commonwealth”, “international”, “banca” si altele de acest fel.
Denumirea companiei este aprobata in decurs de o saptamina, in cazul in care nu a fost depusa o
“cerere de urgenta” la Registrul companiilor, caz in care raspunsul este primit in decurs de 24 de ore.
Denumirile de companii trebuie sa se termine in “Srl”.
Este bine ca Registrul companiilor sa primeasca mai multe denumiri pentru a se evita intirzierile.
Compania noastra detine o lista a tuturor denumirilor aprobate de Registrul companiilor si
inregistrarea poate incepe imediat daca este aleasa una dintre aceste denumiri. Lista este disponibila
la cerere.
Principalele obiective ale companiei
Principalele obiective ale companiei trebuie declarate in primele paragrafe ale memorandum-ului sau
statutului companiei.
Capitalul social
Legea companiilor comerciale din Cipru prevede un minim de 1 actiune si cel putin un actionar
inregistrat.
Capitalul social minim necesar unei companii este de 1 000 lire cipriote.
Capitalul social minim de 10.000 lire cipriote este necesar in cazul in care compania doreste:
a) birou cu toate dotarile necesare in Cipru, sau
b) obtinerea de permise temporare
de munca pentru angajatii expatriati
Capitalul social trebuie sa fie in lire cipriote si poate fi impartit in orice subcategorii. Pot fi emise
actiuni “obisnuite” sau “preferentiale”. “Actiunile preferentiale” sint foarte rar folosite.
Referinte bancare
O scrisoare de referinta bancara trebuie trimisa la Banca Centrala a Ciprului de catre actionarul
principal al companiei. Scrisoarea poate fi trimisa direct sau nu Bancii Centrale a Ciprului. Este de
preferat ca scrisoarea sa ne fie trimisa noua, spre a o depune la Banca Centrala a Ciprului impreuna
cu alte documente.
Un exemplu de referinta bancara este disponibil la cerere. Nu se accepta referinte bancare obtinute
de la banci cu sediul in Cipru. Este bine ca referintele bancare sa vina din tara in care actionarul
principal este rezident sau isi desfasoara activitatea.
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Actionarii
Este necesar minim un “actionar inregistrat” si minim un “actionar principal”. Actionarul poate fi
persoane fizica sau juridica. Mandatarii pot fi actionari intr-o companie din Cipru.
Actiunile pot fi pastrate de companiile mandatare in beneficiul actionarilor principali pentru a le
asigura confidentialitatea. Mandatarul semneaza acte fiduciare in scopul de a proteja cit mai bine
interesele actionarilor principali.
Totalserve Management Srl. poate actiona ca mandatar in acest scop.
Numele, adresa, nationalitatea si ocupatia actionarului principal sint dezvaluite Bancii Centrale a
Ciprului. Identitate actionarului principal ramine confidentiala daca se foloseste un mandatar
nominalizat. De asemenea este nevoie de fotocopii ale pasaportului actionarului principal.
Directorii
Este necesar cel putin un director. Directorii pot fi persoane din Cipru sau straine. In general, este
bine sa fie numiti directori persoane locale pentru a asigura un management si un control eficient in
Cipru imprumutand compania rezidenta in Cipru pentru impozitare. O corporatie poate fi numita
director. Compania noastra poate furniza directori nominalizati.
Sint necesare numele, adresa, nationalitatea, numarul de pasaport si ocupatia fiecarui director.
Secretara
Trebuie numita o secretara, persoana fizica sau juridica. In majoritatea cazurilor, Totalserve
Management Srl. se ocupa de activitatile de secretariat.
Sediul social
Sediul social al companiei trebuie sa fie in Cipru. Adresa sediului social coincide cu adresa oficiala a
companiei unde se afla registrele contabile obligatorii, registrele si sigiliul companiei. Citatiile si
ordonantele vor fi trimise pe adresa sediului social.
Adresa grupului Totalserve, mentionata mai jos, poate fi folosita ca sediu social al clientilor:

Totalserve M anagem ent Ltd
Totalserve House
17, Gr. Xenopoulou Street
3106 Limassol, Cyprus
Confidentialitatea
Folosirea mandatarilor ca actionari si a directorilor nominalizati garanteaza confidentialitatea si
anonimitatea actionarilor principali.
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Durata
Durata necesara pentru a inregistra o companie in Cipru este de 2-3 saptamini. Exista, totusi, o
procedura de urgenta la Registrul companiilor, care permite inregistrarea in 24 de ore, cu conditia ca
numele respectivei companii sa fi fost aprobat in prealabil.
Shelf companies
Totalserve pune la dispozitia clientilor un numar de companii deja inregistrate. Transferul de actiuni
poate fi efectuat prin aplicatii la Banca Centrala.
Lista companiilor deja inregistrate este disponibila la cerere.

NOTES:

Cele mentionate mai sus nu constituie decat un ghid orientativ. Ele trebuie completate cu consultatii
de specialitate, pe care compania noastra este pregatita sa vi le ofere. Nu ezitati sa ne contactati.
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