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Skup Zadłużonych Spółek/jdg Ochrona Zarządu 299 K.s.h. 116 Op. Kas/zus
http://www.fabrykakreatywna.com

kupię spółkę
Skup i sprzedaż Spółek, Jednoosobowych Działalności Gospodarczych, zadłużonych nieruchomości. Optymalizacja Spółek oraz JDG w kontekście
antywindykacji/obrony przed artykułem 299.K.s.h. Skuteczne Blokowanie powództwa o zapłatę wytoczonego Spółce przez wierzycieli, celem ochrony Zarządu
przed skutkami art. 299 K.s.h. także w trakcie postępowania komorniczego, windykacyjnego, oraz upadłości. Może interesuje Cię zakup gotowej Spółki lub proces
rejestracji? Doradztwo Kryzysowe i Restrukturyzacyjne w Zakresie Ochrony Członków Zarządu. Ochrona majątku poprzez optymalizację procesu rejestracji Spółki.
Ograniczenie ryzyka skutków działań przed i pokontrolnych. Odtwarzanie dokumentacji Spółek/JDG przez nowo powołany Zarząd zgodnie z Ustawą o
Rachunkowości/Ordynacją podatkową. Skup Spółek z zagubioną dokumentacją, zagubionymi leasingami, zagubioną gotówką w kasie. Zgodna z przepisami prawa
RP oraz UE obsługa nieujawnienia danych Beneficjenta Rzeczywistego w Spółkach. Likwidacja Spółki/JDG poprzez konwersję udziałów na rzecz podmiotu
zagranicznego. Skuteczne przenoszenie/ochrona nieruchomości obciążonych hipoteką, także przymusową. Doradztwo w zakresie artykułu 299 i innych Kodeksu
Spółek Handlowych. Zgodne z przepisami prawa skuteczne "blokowanie" wszelakich kontroli: UKS/KAS/ZUS, itp. Skupujemy Zadłużone Nieruchomości,
głównie: Mieszkania, Domy, Działki, nawet w przypadku gdy zadłużenie przekraca kilkakrotnie wartość danej nieruchomości. Zarządzasz firmą lub odpowiadasz za
jej finanse?Masz wątpliwości co do zastosowania przepisów? Codziennie podejmujesz ryzykowne decyzje? Obawiasz się kontroli skarbowej lub z ZUS? Jesteś
zastraszany artykułem 299 oraz 586 Kodeksu Spółek Handlowych?. W tym celu wprowadzamy plan restrukturyzacyjny dla przedsiębiorców – zarówno Tych
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i dla Spółek . Nasza specjalizacja to przede wszystkim podjęcie czynności zmierzających do ograniczenia
odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki wynikające z art. 299/586 K.s.h oraz art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego a także art. 116 Ordynacji
podatkowej . Specjalizujemy się w szeroko pojmowanym prawie gospodarczym, handlowym w tym w szczególności w zakresie prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego. Nasza specjalizacja to ograniczenie do absolutnego minimum zagrożeń płynących z art 299 oraz 586 K.s.h . Szeroko pojęta ochrona Zarządu
to nasze motto. W ramach praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego kompleksowo doradzamy przedsiębiorcom jak również osobom fizycznym,
reprezentując interesy zarówno dłużników jak i wierzycieli. We współpracy ze Specjalistami pozostałych działów prawnych Kancelarii realizuje kompleksową
obsługę prawną Firm i Instytucji zapewniając najwyższy poziom świadczonych usług. Prowadzimy szkolenia zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
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