ERANTZUNKIZUN MUGATUKO MERKATARITZA SOZIETATE-ENPRESA
BERRIAREN –“..., S.L.N.E.”– ESTATUTU EREDUA

2003ko ekainaren 4ko Aginduaren arabera (2003ko ekainaren 5eko 134. BOE)

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. Artikulua. Izendapena.
Erantzukizun

mugatuko

merkataritza

sozietate-enpresa

berriak,

espainiar

nazionalitatekoak, “..., S.L.N.E.” izena du.
Estatutu hauetan xedatutakoaren arabera eraenduko da, edo bestela, martxoaren 23ko
2/1995 Legearen XII. Kapituluan xedatutakoaren arabera. Lege horretan aurreikusten
ez denerako, Erantzukizun mugatuko sozietateei aplikagarri zaizkien xedapenek
eraenduko dute.

2. Artikulua. Helburua.
Sozietatearen

helburua

honako

hau

izango

da:

...........................................................................................................................................
(Ikus 7/2000 legearen 132. artikulua, bertan azaltzen diren jardueretatik bat edo batzuk
hautatzeko eta, dagokionean, banako jardueraren bat adierazteko).
Zerrendatutako jardueraren batek hala eskatzen badu, titulazio egokiko profesionalek
gauzatu beharko dute, edo hala badagokio, aurretiaz baimen edo administraziolizentziak eskatu beharko lirateke.

3. Artikulua. Iraupena.
Sozietatea epe mugagabez eratu da ... (edo ezarritako epe mugatuz) eta eraketako
eskritura publikoa ematen den egunean hasiko da bere eragiketa sozialak egiten.

4. Artikulua. Helbidea.
Sozietatearen

helbidea

honako

hau

da:......................................................................................................................................
Administrazio organoak agentzia edo ordezkaritzak sortu, kendu edo lekualdatu
ditzake Espainiako edo atzerriko edozein lekutan. Horrez gain, egoitza soziala aldatu
dezake bere helbidearen udalerriaren barnean.

II. KAPITAL SOZIALA. PARTAIDETZAK

5. Artikulua. Kapital zifra.
Sozietatearen kapital soziala ............ eurotan finkatu da.
Kapital sozial hori .......... euroko balio izendatuko ..... partaidetza sozialetan banatzen
da. Partaidetza horiek denak berdinak, metagarriak eta zatiezinak dira, eta unitatetik
hasita hurrenez hurren zenbakituko dira.

6. Artikulua. Eskualdaketak.
A)

Inter vivos erako borondatezko eskualdaketak.- Inter vivos egintza bidez

partaidetza sozialak .......-ren alde (beste bazkide bat, ezkontidea edo bazkidearen
aurreko edo ondorengoak) borondatez eskualdatzea –kostu bidez edo doan– libre
izango da. Inter vivos egintza bidezko gainerako eskualdaketak legeak xedatutakoaren
arabera egingo dira.

B)

Mortis

causa

erako

eskualdaketak.-

Bazkidearen

ezkontidearen,

aurrekoen eta ondorengoen alde partaidetza soziala herentzia edo legatu bidez
eskualdatzea libre izango da.
Kasu horietatik aparte, bizirik dauden bazkideek edo, bestela, Sozietateak, partaidetza
sozialen mortis causa erako gainerako eskualdaketetan, hildako bazkidearen
partaidetzen gaineko eroslehentasun eskubidea izango dute. Partaidetza horien
prezioa bazkidearen heriotza egunean zuten arrazoizko balioa izango da, eta eskura
ordainduko da. Eroslehentasun eskubide hori Sozietateari herentziazko eskuraketa
jakinarazi eta gehienez hiru hileko epean egikaritu beharko da.
Partaidetza sozialen arrazoizko balioari buruz edo hori baloratu behar duten pertsonei
eta bete beharreko prozedurari buruz erabakirik egon ezean, partaidetzak baloratuko
dira erantzukizun mugatuko sozietateei buruzko legearen 100. artikuluan eta
hurrengoetan ezarritakoaren arabera.
Aipatutako epea eskubide hori era fede-emailean egikaritu barik igarotzen bada,
herentziazko eskuraketa finkatuta geratuko da.

C) Arau komunak
1. Edozein titulu bidez partaidetza sozialak eskuratuz gero, hori idatziz jakinarazi
beharko zaio Sozietatearen administrazio organoari, eta idazkian adierazi beharko dira
eskuratzailearen izena edo izendapen soziala, nazionalitatea eta helbidea.
2. Partaidetza

sozialen

eskualdaketa-erregimena

bazkideak

sozietateari

transmititzeko asmoa edo, dagokionean, bazkidearen heriotza edo esleipen judizial
edo administratiboa gertatu zenean indarrean zegoena izango da.
3. Estatutu hauetan ezarritakoari egokitzen ez zaizkion partaidetza sozialen
eskualdaketek ez dute eraginik izango, sozietateari dagokionez.

III. ORGANO SOZIALAK

7. Artikulua. Batzar Nagusia.
A) Deialdia.- Batzar Nagusirako deialdiak hartuagiridun posta ziurtatu bidez
jakinaraziko dira, deialdia bazkideek administrazio organoari helburu horrekin
emandako helbidera bidaliz (edo komunikazio telematikoz, bazkideek administrazio
organoari emandako elektronikora bidaliz ).

B) Erabakiak hartzea.- Erabaki sozialak boto baliodunen gehiengoz hartuko
dira, betiere kapital soziala osotzen duten partaidetzen botoen herena ordezkatzen
badute. Boto zuriak ez dira zenbatuko.
Hala ere, eta aurreko idatz-zatian xedatutakoaren salbuespen gisa, aldeko botoen
honako kopuruak beharko dira:

a) Kapital sozialeko partaidetzei dagozkien botoen erdia baino gehiago, kapital
soziala gehitu edo murrizteko erabakiak hartzeko, edota estatutu sozialen beste
edozein aldaketa egiteko, horiek hurrengo idatz-zatian adierazten diren gehiengo
indartuak eskatzen ez dituztenean.

b) Kapital sozialeko partaidetzei dagozkien botoen bi herenak gutxienez, kapital
soziala Legearen 135. artikuluan ezarritako gehienezko kopurutik gora handitzeko,
sozietatea eraldatzeko, bat-egiteko edo zatitzeko; kapital handitzeetako lehentasun
eskubideen ezabaketarako; bazkideak baztertzeko; administratzaileei sozietatearen
helburua osatzen duten jarduera berdin, antzeko edo osagarrietan beren kontura zein
beste baten kontura aritzeko baimena emateko.

c) Sozietatea kide bakarrekoa bada, bazkide bakar horrek izango ditu Batzar
Nagusiaren eskumenak. Kasu horretan, bere erabakiak akta bidez kontsignatuko dira,
bere sinadurarekin edo bere ordezkariaren sinadurarekin. Erabaki horiek bazkideak
berak edo sozietatearen administratzaileek egikaritu eta formalizatu ditzakete.

8. Artikulua. Administrazio organoa: antolaera.
1. Sozietatearen administrazioa kide bakarreko organo bati (administratzaile
bakarra) edo elkargo gisa jarduten ez duten kide anitzeko organo bati (era
solidario edo bateratuan jardungo duten administratzaileak) esleitu ahal zaio.
Azken organo horrek bost kide izango ditu gehienez.

2. Batzar Nagusiari dagokio, gehiengo kualifikatuz eta estatutuen aldaketarik
ekarri gabe, Sozietatearen administrazioa antolatzeko moduetatik edozein
hautatzeko ahalmena.
3. Administratzaile izendatzeko nahitaezkoa da bazkide izatea.
4. Administratzaileek epe mugagabez burutuko dute euren jarduera, Batzar
Nagusiak, eraketaren ostean, euren izendapena epe mugatuz zehaztu ezean.
5. Batzar Nagusiak erabaki dezake administratzaile kargua betetzegatik soldata
ordaintzea, ordainketaren modua eta zenbatekoa zehaztuta.

9. Artikulua. Ordezkapen boterea.
Administrazio organoaren motei dagokienez, hurrengoa ezarri da:

1. Administratzaile bakarra egonez gero, ordezkapen boterea berari dagokio.
2. Administratzaile solidario ugari egonez gero, ordezkapen boterea euretako
bakoitzari dagokio.
3. Baterako hainbat administratzaile egotekotan, horietako biri dagokie
ordezkapen boterea era mankomunatuan.
Ezingo dute sozietate honetan kargurik izan, ezta horiek burutu ere, maiatzaren 11ko
12/1995

Legean

eta

gainerako

legezko

xedapenetan

–estatukoak

nahiz

autonomietakoak– aipatutako debeku edo bateraezintasunak dituzten pertsonek.

10. Artikulua. Ahalmenak.
Administrazio organoari dagokio sozietatearen kudeaketa eta administrazio soziala, bai
eta judiziozko zein judizioz kanpoko erabateko ordezkaritza.
Hori dela eta, Batzar Nagusiaren eskumenekoak diren edo helburu sozialetik kanpo
dauden egintzak salbu, administratzaileen ordezkaritza boterea eta hori osatzen duten
ahalmenak aintzat hartuko dira orokorrean kontratatzeko eta era guztietako egintza eta
negozioak egiteko, obligaziozkoak nahiz xedapenezkoak izan, administrazio arrunt
nahiz berezikoak edo jabarikoak, edozein motatako ondasun higigarri, higiezin, akzio
eta eskubideei dagokienez.

IV. EKITALDIAK, URTEKO KONTUAK

11. Artikulua. Ekitaldi soziala.
Ekitaldi soziala urtarrilaren batean hasi eta abenduaren hogeita hamaikan amaitzen da
... (urtebeteko beste eperik ere ezar daiteke). Lehenengo ekitaldi soziala sozietatearen
eraketako eskritura ematen den egunean hasiko da eta urte horren abenduaren
hogeita hamaikan amaituko da ... (urtebeteko beste epe bat ere ezar daiteke).

12. Artikulua. Urteko kontuak.
1. Administrazio organoak, ekitaldi soziala itxi eta handik gehienez hiru hilabetera,
urteko kontuak azalduko ditu, legez edo araudiz ezarritako edukiarekin.
2. Aplikagarri den legerian ezarritakoari jaramon egingo zaio urteko kontuei
buruzko honako alderdietan: forma, edukia, azalpena, kontu-saila, balorazio
erregelak, egiaztapena, berrikuspena, bazkideentzako informazioa, onarpena,
emaitzen aplikazioa eta merkataritzako erregistroan gordetzea.

V. SOZIETATE MUGATU GISA ERAGIKETAK JARRAITZEA. DESEGITEA ETA
LIKIDAZIOA.

13. Artikulua. Eragiketak jarraitzea, erantzukizun mugatuko sozietate gisa.
Sozietateak bere eragiketei eutsi ahal die erantzukizun mugatuko sozietate orokor
gisa, bere erregulazio-legearen 144. artikuluan ezarritakoaren arabera.

14. Artikulua. Desegite eta likidazioa.
Sozietatea legeak ezarritako kariengatik desegingo da. Desegite eta likidazio prozesu
osoa eraenduko da bere arautegi bereziaren arabera, eta, horien ezean, arau
orokorren arabera.
Desegitea erabaki eta likidazio epea hasitakoan, desegitearen unean indarrean zeuden
administratzaileek kargua utziko dute eta likidatzaile gisa arituko dira, desegitea
erabakitzean Batzar Nagusiak beste likidatzaile batzuk (bost gehienez) izendatu
ezean.

VI. XEDAPEN GEHIGARRIAK

15. Artikulua.
Harreman sozialei buruz bazkideen artean edo bazkideen eta sozietatearen artean
sortutako arazo oro honakoak konponduko du (aukeran, helbide sozialeko Auzitegi edo
Tribunaletan

ala

legearen

araberako

arbitrajearen

bitartez):

...........................................................................................................................................
Betiere, jaramon egingo zaie lehentasunez aplikatu beharreko prozedurazko arauei.
ITURRIA: IVAP
MOLDATUA: ARTEZ 05/06

