
ДОДАТАК 15
СМАЊЕЊЕ КАПИТАЛА

 

Приложена документација:

Доказ о уплати накнаде

Друго: __________________________________________________________________________________________________

Изјава надлежног органа друштва да су сва потраживања поверилаца обезбеђена односно измирена

Изјава да повериоци у прописаном року нису поднели тужбу надлежном суду

Одлука о смањењу основног капитала 

Потврда  Централног регистра хартија од вредности

Доказ да је суд одбио да се наложи установљење обезбеђења поверилаца 

Повлачење и поништење акција/удела у поседу чланова

Поништење сопствених акција/удела друштва

Смањивање номиналне односно рачуноводствене вредности акција (само код АД)

Начин/основ смањења:

Износ смањења:

Услед статусне промене

* НАПОМЕНА:
 Уписује се износ за који се врши смањење капитала.
* НАПОМЕНА:
 Уписује се износ за који се врши смањење капитала.
* НАПОМЕНА:
 Уписује се износ за који се врши смањење капитала.

Уписан:

Уплаћен:

Уписан:

Унет:

Новчани улог: Неновчани улог:

Укупан износ капитала након смањења:
* НАПОМЕНА:
 Уписује се разлика до сада регистрованог капитала и износа смањења.
* НАПОМЕНА:
 Уписује се разлика до сада регистрованог капитала и износа смањења.
* НАПОМЕНА:
 Уписује се разлика до сада регистрованог капитала и износа смањења.

* НАПОМЕНА:
 Уз додатак за смањење капитала, обавезно се доставља и додатак 12 за промену чланова/удела (осим код АД). За  регистрацију смањења капитала
прилаже се одговарајућа документација у зависности од основа смањења. За регистрацију и објаву одлуке о смањењу основног капитала обавезно се
доставља додатак 28. 

* НАПОМЕНА:
 Уз додатак за смањење капитала, обавезно се доставља и додатак 12 за промену чланова/удела (осим код АД). За  регистрацију смањења капитала
прилаже се одговарајућа документација у зависности од основа смањења. За регистрацију и објаву одлуке о смањењу основног капитала обавезно се
доставља додатак 28. 

* НАПОМЕНА:
 Уз додатак за смањење капитала, обавезно се доставља и додатак 12 за промену чланова/удела (осим код АД). За  регистрацију смањења капитала
прилаже се одговарајућа документација у зависности од основа смањења. За регистрацију и објаву одлуке о смањењу основног капитала обавезно се
доставља додатак 28. 

Уписан:

Уплаћен:

Уписан:

Унет:

Новчани улог: Неновчани улог:
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