УЧРЕДИТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ
№ 1 / …………… г.


за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност
".........................." ЕООД


Днес, ……… г. в гр. Русе, долуподписаният:

…….., ЕГН: …….., притежаващ лична карта № ..... , изд. от МВР- Русе на ..... г., постоянен адрес:  гр. Русе, ул…….., № ...,	

в качеството си на едноличен собственик на капитала, проведе учредително събрание на „.......................” ЕООД, на което взе следните

Р Е Ш Е Н И Я


	1. Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на търговския закон.	
	2. Наименованието (фирмата) на дружеството е:
".........................." ЕООД.
	3. Седалището на дружеството е гр. Русе, а адресът на управление е гр. Русе, ул.............
	4. Дружеството ще има следния предмет на дейност:
Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим - след извършването на регистрацията, съответно - след получаване на съответното разрешение или лиценз.
	5. Срокът на дружеството е неограничен.
	6. Капиталът на дружеството е в размер на ….. лв. и е разпределен в ……. дяла по 1 лев всеки дял. Капиталът на дружеството е изцяло собственост на ........... До подаването на заявлението за регистрацията в търговския регистър да се внесе целият размер на капитала - ...... лева.

	7. Дружеството ще се управлява и представлява от управителя
	…….., ЕГН: …….., притежаващ лична карта № ..... , изд. от МВР- Русе на ..... г., постоянен адрес:  гр. Русе, ул…….., № .....

	8. За статута и дейността на дружеството се прие и подписа Учредителен акт, уреждащ дейността, управлението и прекратяването на дружеството.
	9. Възлага се на управителя ................ да предприеме всички необходими действия за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Учредителният протокол се състави и подписа от едноличния собственик на капитала на дружеството в два еднообразни екземпляра - по един за дружеството и за Търговския регистър.	


Едноличен собственик на капитала:		_________________

