Ogłoszenia Kociewie - noclegi, praca, nieruchomości, motoryzacja i inne

Masz Zadłużoną Spółkę Z O.o. S.a. Lub Jdg? - Pomagamy 299 Ksh Oraz Art 116
Op. Kontrole Kas/uks/zus
http://www.spolki.biz

kupię spółkę
Nasza specjalizacja to: ograniczenie odpowiedzialności Członków Zarządu za zobowiązania zgodnie z art 299 K.s.h jak i inne. Kupię zadłużoną spółkę z o.o. Spółkę
Akcyjną , spółki w likwidacji , spółki w upadłości , uśpione “wydmuszki” oraz Jednoosobowe Działalności Gospodarcze, absolutnie każde. Głównymi dziedzinami,
którymi się zajmujemy są:Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na bazie przedsiębiorstw, które utraciły płynność finansową z przyczyn niesolidnych
klientów, oszustów lub wskutek poczynań organów podatkowo skarbowych Pośredniczymy w sprzedaży udziałów w spółkach prawa handlowego, głównie w
pakietach 100% zapewniających całkowitą kontrolę nad spółką. Przejmowanie spółek znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej Przejmowanie spółek i
występowanie w roli upadłego Przejmowanie zarządu w spółkach stających w obliczu upadłości z likwidacją Przejmowanie zarządu w spółkach rokujących
możliwość dalszego funkcjonowania na rynku, po uprzedniej restrukturyzacji, zawarciu układu i ograniczeniu kosztów stałych Przejmowanie zarządu w spółkach,
których podstawy ekonomiczne i prawne wymagają likwidacji Pełną obsługę czynności związanych z założeniem przedsiębiorstwa w każdej dopuszczonej formie
prawnej Kompleksowa obsługa rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (na terenie całej Polski) Pomagamy naszym Klientom w przebrnięciu przez
formalności przy zakładaniu wszelkich form działalności gospodarczej. Ograniczamy skutki i doprowadzamy do tego aby nie powstały z art 299 K.s.h Prowadzimy
szkolenia zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego Proponujemy pomoc w uzyskaniu środków finansowych lub pomoc w pozyskaniu inwestora
branżowego. Nabywamy spółki po przeanalizowaniu wstępnym dokumentacji finansowej w postaci sprawozdania finansowego,bilansu, rachunku zysków i strat,
przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
objaśnienia. Występujemy, jako zarząd kryzysowy w sytuacjach, kiedy obecny zarząd nie jest wstanie udźwignąć ciężaru związanego z prowadzeniem spółki (utrata
płynności finansowej, egzekucja wierzycieli, brak możliwości ogłoszenia upadłości ze względu na brak środków na pokrycie postępowania upadłościowego,
Tworzenie na bazie przedsiębiorstwa w likwidacji nowego podmiotu, wykorzystać potencjał spółki . Przejmujemy rolę likwidatorów jak i zarządu kryzysowego
spółki występujemy w procesie restrukturyzacji. Dzwoń 784-874-874 lub wejdź na stronę www.spolki.biz biuro@spolki.biz
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