MEGRENDELŐLAP CÉGALAPÍTÁSRA
Választott cégalapítási csomag*(kérjük, karikázza be):
Mini
£120

Starter
£216

Ezüst
£456

Arany
£900

Platina
£1500

Premium Business
£2340

Alvó
£588

Fióktelepes
£888

Holding
£1800

+ 96 font/cég/év: Kérek az igazgatóknak és tulajdonosoknak angol szolgálati cím szolgáltatást (a
nyilvános adatbázisokban csak ez a cím jelenik meg) Brightonban
+ 168 font/cég/év: Kérek teljes levelezéskezelés szolgáltatást Brightonban
+ 228 font: angol online üzleti számla (online bankszámlaként működik, csak bankkártya nem
rendelhető hozzá. Személyes megjelenés nem szükséges hozzá)
szolgálati cím
levelezéskezelés
üzleti számla

Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem

GBP

USD

EUR

CÉGALAPÍTÁSHOZ MEGADANDÓ ADATOK
Választott cégnév: __________________________________________________________________
Választott cégnév 2 (amennyiben esetleg az első nem elérhető): _____________________________
Tevékenységi kör: Alapításkor a Cégbíróságnak meg kell adni, 4 tevékenység adható meg (minimum 1
kötelező). A számlázás nincs szigorúan kötve a leadott tevékenységhez, és a tevékenység később
felülvizsgálható.
Kérjük, adjon meg legalább 1, de maximum 4 tevékenységi-kör kódot (5 számjegy) az alábbi címen
elérhető listából: http://griffconsulting.co.uk/griff_sic_aktualis.pdf

___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___

A cég székhely címe, ha az eltérő a mi brightoni címünktől:__________________________________
(Londoni cím esetén annak alapításkori díja + 48 font)

Kapcsolattartó neve: _________________________________ Tel: ____________________________
Levelezési cím: ______________________________________________________________________
(Ide küldünk a jövőben meghatalmazásokat, szerződést, stb.)

Kapcsolattartási e-mail: _______________________________________________________________

Lentebbi aláírásommal igazolom, hogy a megrendelőlapon adott adatok helyesek, a cégalapítási
kérelemmel egyetértek, és hozzájárulok, hogy megőrizzék személyes dokumentumaim másolatát.
(A dokumentumok másolatának őrzése az angol Pénzmosás ellenes szabályozások értelmében kötelezettségünk.)

Kérjük, hogy minden tulajdonos és igazgató töltse ki és írja alá az alábbi adatokat.
Igazgató 1

Igazgató 2

Név:
Lakcím:

Szül. hely, idő:
Telefonszám:
E-mail cím:
Állampolgárság:
NI szám, ha van:
Aláírás:
Az igazgatók e-mail címét az SZJA bevallási kötelezettségük kapcsán szükséges megadni, hogy minden
esetben közvetlenül tudjuk ennek esedékességéről tájékoztatni őket.

További költségek: A Mini cégalapítási csomag 1 fő, a többi cégalapítási csomagunk 2 fő igazgatói
regisztrációját tartalmazza. Amennyiben az Önök cégében 3 vagy annál több igazgató lesz, akkor
fejenként további 84 font fizetendő a kötelező regisztráció elkészítése miatt.
Kérjük, jelölje be, ha kettőnél több igazgató lesz a cégben alapításkor.
3 fő (+ 84 font)

4 fő (+ 168 font)

Tulajdonos 1
Név:
Lakcím:

Állampolgárság:
Telefonszám:
Részvények
darabszáma:
Részvények
értéke / db:
Részvények össz
értéke /fő:
Aláírás:

5 fő (+ 252 font)

6 fő vagy több

Tulajdonos 2

A részvények teljes értéke teszi ki a cég törzstőkéjét.
Ezzel az összeggel felelnek a tulajdonosok a magánvagyonukkal. Az összeg akár készpénzben, akár
bankszámlára utalva is befizethető. Minimum 1 db 1 fontos részvény megadása szükséges.
Több tulajdonos esetén a részesedési hányadot is ez mutatja. Például 40-60%-os részesedést 40 db 1
fontos és 60 db 1 fontos (vagy tetszőleges összegű) részvény megadásával lehet elérni.

Megjegyzés: Több, mint két tulajdonos vagy igazgató esetén kérjük, használjon kiegészítő lapot az
adatok megadására.
PSC register (People with Significant Control = Jelentős befolyással bíró személyek): 2016/06/30 után
történő angol cégalapítás esetén meg kell adni alapításkor, hogy kik a cégben a döntéshozók. A
Cégbírósági iránymutatás szerint - az ajánlott minta társasági szerződés alkalmazása esetén - ezen
személyek vagy cégek a minimum 25%-kal rendelkező tulajdonosok. Amennyiben Ön egyedi társasági
szerződést szeretne érvényesíteni, esetlegesen ettől eltérő döntéshozói mintával, kérjük, tájékoztasson
erről minket.
A cégalapítás díja előre fizetendő.
A könnyebb beazonosíthatóság érdekében, kérjük jelölje meg, hogy mely fizetési módot választja:

PayPal rendszeren keresztül (GBP számla)

Átutalással magyar bankszámlánkra (GBP számla!)
Készpénzbefizetéssel magyar bankszámlánkra
(GBP számla!)

Átutalással angol bankszámlánkra (GBP számla)

Készpénzzel Brightonban

Az info@griffconsulting.co.uk e-mail címre
vagy kérésre küldünk PayPal djbekérőt.

UniCredit Bank, Griff Consulting Ltd
Account number:
10918001-00000120-10180014
SWIFT/BIC: BACXHUHB
IBAN: HU98109180010000012010180014
Lloyds TSB, Griff Consulting Ltd
Account number: 47753560
Sort Code: 30-98-74
SWIFT/BIC: LOYDGB21146
IBAN: GB71 LOYD 3098 7447 7535 60
- Account number: 47753560
- Sortegyeztetett
Code: 30-98-74
Előre
időpontban.

Dátum: ________________

Kitöltő neve: _____________________________ Kitöltő aláírása: ____________________________

