Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έντυπο Αίτησης Έργου
Πληροφορίες αναφορικά με την επιχείρηση
Στοιχεία: 		 		
Πλήρης επωνυμία επιχείρησης:

Αρ. εγγραφής:

Διεύθυνση:
Τηλ.:

Φαξ:

Ηλ. διεύθυνση:

Ιστοσελίδα:

Όνομα νόμιμου εκπρόσωπου: 		
Επίσημος τίτλος νόμιμου εκπρόσωπου:

Φύλο νόμιμου εκπρόσωπου:

Έτος ίδρυσης:

Ετήσιος κύκλος εργασιών (ΕΥΡΩ):

ΦΠΑ / Αρ. Φορ. Μητρώου (όπου ισχύει):

Εργαζόμενοι: 		 		
Συνολικός αριθμός εργαζομένων:

Αριθμός γυναικών εργαζομένων:

Κλάδος:
Περιγράψτε τις εργασίες σας (ιστορική αναδρομή, προϊόντα, υπηρεσίες, πελάτες, ποσότητες και σημαντικές εξελίξεις):

Ιστορικό δημιουργίας της επιχείρησης (τελευταία 5-10 χρόνια):
Έτος

Αρ.
Εργαζομένων

Ετήσιος κύκλος εργασιών (ΕΥΡΩ)

Σημαντικά ορόσημα
(ιδιωτικοποίηση, αναδιάρθρωση, εφαρμογή προτύπων κλάδου, κτλ.)

Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών μέσω
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Ιδιοκτησιακή δομή (% διανομή μετοχών ή μεριδίων):
% τοπικής ιδιοκτησίας 				
% ξένης ιδιοκτησίας 				
% ιδιωτικής ιδιοκτησίας 				
% γυναικείας ιδιοκτησίας

			

Προϊόν ή υπηρεσίες και το μερίδιό τους στα έσοδα: 		 	
			 %
			 %
			 %
			 %
Εξαγωγές 			

%

Επενδύσεις (παρακαλούμε όπως παραθέσετε στοιχεία αναφορικά με πιστώσεις που αξιοποιεί η εταιρεία):
Έτος

Όνομα πιστωτικού ιδρύματος

Ποσό (ΕΥΡΩ)

Περιγραφή έργου
Σε ποια ζητήματα θα θέλατε να επικεντρωθεί το έργο;

Τι είδους συμβουλές χρειάζεστε;

Τι αναμένετε να επιτύχει το έργο;

Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών μέσω
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιο επιτόκιο

Καθεστώς πίστωσης

(ενεργή,
αποπληρωθείσα,
αιτούμενη)

Προτεινόμενος σύμβουλος:
(Αν διαθέτετε σύμβουλο για το έργο, παρακαλούμε όπως παραθέσετε την επωνυμία της εταιρείας, στοιχεία επικοινωνίας και το όνομα του ατόμου που είναι
υπεύθυνο για το έργο):

Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης: 				
Εργαζόμενος υπεύθυνος για το έργο στην εταιρεία σας: 		 
Ονοματεπώνυμο: 		

Τίτλος: 		

Διεύθυνση: 				
Τηλ.: 		 		
Ηλ. διεύθυνση: 		 
		

Ημερομηνία: 		

Υπογραφή: 		

Υπογράφεται από: 				
Από πού ενημερωθήκατε για μας;
Ιστοσελίδα

Σύμβουλος

Προηγούμενος πελάτης

Εκδήλωση ενημέρωσης

Τοπικό Γραφείο EBRD

Από την ομάδα μας

Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε)

	 	

Η επιχείρησή σας έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν επαγγελματικό σύμβουλο; Αν ναι, προσδιορίστε:

Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε στο πακέτο της αίτησής σας τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
Έντυπο Αίτησης Έργου
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Γ.Ε.ΜΗ ή αντίστοιχα)
Αντίγραφο Καταστατικού
Αντίγραφα Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης για τα ΔΥΟ προηγούμενα έτη (Λογαριασμός Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Ισολογισμός)
που φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας ή αντίστοιχα

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Αν υποβάλετε στα πλαίσια της αίτησης αυτής πληροφορίες ή στοιχεία («Οι Υποβολές σας»), η EBRD θα κρατήσει σχετικό αντίγραφο.
Η EBRD θα τηρήσει την εμπιστευτικότητα των Υποβολών σας και δεν θα προβεί στη σκόπιμη αποκάλυψή τους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός αν υποχρεούται να το πράξει δυνάμει οποιασδήποτε ισχύουσας
νομοθεσίας.
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