SOL·LICITUD DE NOMENAMENT D'EXPERTS
CONSTITUCIÓ/AUGMENT DE CAPITAL
D./D.ª
Domicili
Telèfon
en qualitat de
de la mercantil

N.I.F.
Província
E-mail
N.I.F.

EXPOSA
1. Que la citada societat es troba en tràmit de dur a terme una constitució o una ampliació de capital amb
aportacions no dineràries. S'acompanya, com a annex II, descripció dels béns que es pretenen aportar.
2. Que amb aquestes aportacions es pretén subscriure
accions. Que cadascuna de les accions té un
valor nominal de
€. Que l'import total de les accions a subscriure, amb càrrec a les aportacions
citades, ascendeix a la quantitat de
€.
3. Que en els tres mesos anteriors no ha sigut sol·licitada, a aquests efectes, una altra valoració d'aquests béns.
4. Que es compromet a facilitar, a l'expert que es designe, l'accés als béns a valorar, així com qualssevol dades
que foren necessaris per a l'acompliment di la seua funció.

SOL·LICITA
1. Es procedisca al nomenament d'un o diversos experts independents que efectuen la valoració dels referits béns,
en els termes i, als efectes previnguts en l'article 67 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital i en
l'article 338 i següents del Reglament del Registre Mercantil.
2. Es procedisca a la designació de successius experts en el cas que el nomenat o nomenats, en primer o anterior
lloc, no acceptessin o, per qualsevol causa, no realitzessin l'informe encomanat.
A l'efecte del RGPD 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, queda informat que: 1. Les dades personals expressades en la present sol·licitud seran objecte de tractament i
incorporats als Llibres i arxius del Registre, el responsable del qual és el Registrador, sent l'ús i fi del tractament els recollits i previstos expressament en la normativa
registral, la qual serveix de base legitimadora d'aquest tractament. 2. La informació en ells continguda només serà tractada en els supòsits previstos legalment, o a fi de
satisfer i facilitar les sol·licituds de publicitat formal que es formulen d'acord amb la normativa registral, així com per a facturar els serveis sol·licitats. 3. El període de
conservació de les dades es determinarà d'acord als criteris establits en aquesta normativa registral, resolucions de la DGRN i instruccions col·legials. En el cas de la
facturació, els períodes de retenció es determinaran d'acord a la normativa fiscal i tributària aplicable. En tot cas, el Registre podrà conservar les dades per un temps
superior als indicats conforme a aquests criteris normatius en aquells supòsits en què siga necessari per l'existència de responsabilitats derivades de la prestació servei. 4.
Quan resulte compatible amb la normativa específica i aplicable al Registre, es reconeix als interessats els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i
portabilitat establits en el RGPD, podent exercitar-los dirigint un escrit a Gran Via Marqués del Turia núm. 57-baix, València-46005.

En
Signat

, el

de

de

