Rejestracja prostej spółki
akcyjnej
POMOC W ZGŁOSZENIU PSA DO KRS

Rozpocznij działalność gospodarczą w formie prostej
spółki akcyjnej, w 24 godziny*, bez wychodzenia z
domu. Skorzystaj z pomocy doradcy, który
przeprowadzi Cię przez każdy etap procedury
rejestracji spółki.
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Co oferujemy?
Jako jedna z nielicznych kancelarii oferujemy kompleksową
pomoc w zakresie zakładania nowej formy prawnej, jaką jest
prosta spółka akcyjna. Rejestrujemy podmioty zarówno w
systemie 24, jak i PRS, jeśli chcą Państwo aby umowa spółki
miała formę aktu notarialnego. Oferujemy doradztwo na
każdym etapie procesu oraz wiele usług dodatkowych.

KANCELARIA-DGP.PL

Ekskluzywna szkoła dla dziewcząt

Założenie P.S.A. w s24: 1100 zł netto

Oprócz prostej spółki akcyjnej rejestrujemy także m.in.:
- spółki z o.o.,
- spółki komandytowe,
- spółki jawne,
- jednoosobowe działalności gospodarcze,
- fundacje.

Dzięki opcji zdalnej obsługi,
świadczymy usługi dla
klientów z całej Polski.
Nasze biura mieszczą się w
Krakowie i Warszawie.
Obsługujemy nie tylko
Polaków, ale również
obcokrajowców.

Co obejmuje oferta?

Pozostałe usługi:
REJESTRACJA P.S.A.

- doradztwo przed rejestracją, w tym pomoc w doborze
odpowiednich kodów PKD,
- sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego lub
założenie konta i pomoc w wygenerowaniu umowy na bazie
wzorca,
- rejestracja w odpowiednim systemie, sporządzenie i złożenie
wszystkich wniosków o wpis do KRS,
- zgłoszenie spółki do US, GUS, ZUS oraz opcjonalnie CRBR.

- rejestracja spółek w tym
m.in. spółki z o.o., prostej
spółki akcyjnej,
- wprowadzenie zmian,
aktualizacja danych w KRS,
- prowadzenie pełnej i
uproszczonej księgowości,
- doradztwo księgowe,
podatkowe i prawne,
- obsługa księgowa i
kadrowo - płacowa,
- wynajem wirtualnego biura,
- sprzedaż kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

Wszystkie usługi
w 1 miejscu!

Dlaczego prosta spółka akcyjna?
ZALETY P.S.A.

- minimalny kapitał zakładowy w wysokości 1 zł,
zapewniający brak bariery wejścia,
- elastyczność i swoboda w zakresie obrotu akcjami,
określania rodzaju akcji i zasad funkcjonowania firmy,
- elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
- możliwość podejmowania uchwał drogą elektroniczną,
- możliwość pokrywania akcji wkładami niepieniężnym, np.
poprzez świadczenie pracy na rzecz spółki,
- uproszczona procedura likwidacji spółki,
- swoboda akcjonariuszy,
- wprowadzenie możliwości ustanowienia Rady Dyrektorów
jako organu zarządczo-nadzorczego zamiast Zarządu i Rady
Nadzorczej.

Prosta spółka akcyjna stanowi odpowiedź prawodawcy
na postulaty przedsiębiorców. P.S.A. jest podmiotem
łączącym w sobie zalety spółki z o.o. i spółki ackyjnej.
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*czas rejestracji spółki zależy od pracy sądu

Zapraszamy do współpracy!
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