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Departamentele de confor-
mitate domină lumea

Acum aproximativ 10 ani nici 
măcar nu ştiam de existenţa 
departamentelor de confor-
mitate, cu atât mai puţin ştiam 
cum funcţionează. Chiar şi aici 
la LAVECO, unde apelăm zilnic 
la servicii bancare, eram în ne-
cunoştinţă de cauză. Desigur că 
ştiam cu toţii de departamente-
le juridice din cadrul băncilor, ca 
orice companie mare şi serioa-
să. Atacurile teroriste din SUA de 
pe 11 septembrie 2001 au dus la 
o etapă nouă în lupta contra te-
rorismului pe toate planurile, iar 
la nivel organizaţional, s-a înce-
put verificarea modalităţilor de 
finanţare a acestor grupări prin 
intermediul băncilor. UE a decla-
rat război împotriva paradisurilor 
fiscale, acuzându-le de „concu-
renţă fiscală dezavantajoasă”. 
În acelaşi timp, SUA încearcă 
să limiteze numărul cetăţenilor 
săi care îşi transferă economiile 
în străinătate. OECD urmăreşte, 
de asemenea, să elimine sumele 
de bani provenite din activităţi 
ilegale, solicitând transparenţa 

proceselor finan-
ciare. Numeroase 
ţări, organizaţii 
internaţionale şi 
instituţii financiare 
adoptă reperele 
OECD, pentru a 
încerca să previ-
nă spălarea de 
bani. Se introduc 
diverse directive 
UE, cu scopul de a 
standardiza regu-
lamentele împotri-

va spălării de bani şi, încă de la 
începutul secolului, fiecare stat 
membru UE a adoptat legislaţii 
impotriva spălării banilor, însă 
cu o standardizare limitată. În 
mod firesc, instituţiile financiare, 
băncile şi alte companii ce furni-
zează servicii financiare, cum ar 
fi cele de brokeraj, sunt subiec-
ţii legilor împotriva spălării de 
bani. Fără bănci nu ar fi posibilă 
spălarea banilor, fondurile ile-
gale ajungând inevitabil acolo. 
Pentru omul de afaceri de rând, 
acest lucru nu ar constitui o pro-
blemă, deoarece companiile nu 
se înmatriculează de obicei cu 
scopul de a spăla bani, ci pen-
tru anume activităţi comerciale: 
producţie, comerţ, sevicii, inves-
tiţii, etc. 

Monitorizarea procedurilor, 
identificarea noilor clienţi şi ur-
mărirea permanentă a tran-
zacţiilor acestora intră în com-
petenţa departamentului de 
conformitate, desigur în cola-
borare cu departamentul juridic 
al băncii. Astfel, se creează o 
nouă diviziune în cadrul băncii, 
a cărei sarcină este de a adera 

la cerinţele legale. Nu ar fi o pro-
blemă în acest sens, cu excepţia 
faptului că aceste departamen-
te sunt finanţate cu banii noştri, 
cu care noi, în calitate de clienţi 
ai băncii, plătim pentru serviciile 
bancare. La finalul zilei, adminis-
trarea băncii devine mai costi-
sitoare, deoarece angajează 
mai mult personal. Dar desigur 
că acest lucru este în interesul 
nostru!

Adevarata problemă începe 
atunci când aceste persoane 
de la Conformitate încep să-şi 
desfăşoare activitatea. Se pare 
că pentru ele cel mai bun lucru 
ar fi ca banca să nu aibă deloc 
clienţi, deoarece tot ce fac este 
să împiedice operaţiunile ban-
care. Dacă un client efectuează 
întotdeauna aceleaşi tranzacţii, 
atunci acest lucru reprezintă o 
problemă şi dacă nu, atunci tot 
este o problemă. Numai că ban-
ca trebuie să obţină de undeva 
profitul ei substanţial obişnuit, 
aşa că mai devreme sau mai târ-
ziu va izbucni un conflict în ca-

drul băncii, între departamen-
tul de business şi angajaţii de la 
conformitate, care efectuează 
procedurile de identificare şi 
monitorizare a clientului. Desigur 
că acesta nu este un lucru cu-
noscut de marea parte a po-
pulaţiei, deoarece nicio bancă 

De la biroul Directorului 
General:

Departamentele de 
conformitate domină 

lumea
Articolul nostru principal ana-
lizează activitatea departa-
mentelor de conformitate, 
care au din ce în ce mai multă 
putere în lumea bancară.

Jurisdicţie sub lumina 
reflectorului:

Cipru
Vă prezentăm cele mai impor-
tante caracteristici ale societă-
ţii pe acţiuni ce poate fi înmatri-
culată în Cipru.

Ştiri şi idei pe scurt:
Cipru: 

• Legea modernizată a 
Trustului

Noua lege privind Trustul con-
ţine numeroase caracteristici 
noi, ce fac mai flexibilă funcţi-
onarea trusturilor înregistrate în 
Cipru.

• Colectorul de redevenţe 
nr. 1

În viitor, societăţile înfiinţate în 
Cipru pentru colectarea rede-
venţelor vor primi o reducere 
specială de 80% din impozit, 
însemnând că practic vor fi im-
pozitate cu 2% pe profit.

Seychelles: păstrarea 
documentelor contabile – 

amendamente 
Vă prezentăm comentariile 
SIBA referitoare la amenda-
mentele Actului privind Socie-
tăţile Internaţionale de Afaceri 

Subiect:

Acţiuni la purtător: au 
zilele numărate?

Se vor putea utiliza acţiunile 
la purtător, atât de populare 
până acum, în viitor?

Interesant:
Centrale heliotermice în 

Sahara
Aceste centrale vor furniza pro-
babil o cantitate semnificativă 
de energie în viitor.

Viaţa LAVECO:

Deschiderea unei noi 
locaţii în Cipru

Pe 1 iunie 2012, LAVECO Ltd. a 
deschis un birou nou, mai spa-
ţios în Cipru.

Conţinut De la biroul Directorului General

Departamentele de conformitate domină lumea
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nu-şi spală rufele în public, însă 
de curând am luat masa, pe o 
mică insulă, cu managemen-
tul unei bănci nu atât de mici 
şi, după câteva pahare de vin, 
i-am chestionat cu privire la de-
partamentele de conformitate. 
Unul dintre ei a afirmat: „Dacă 
le-aş oferi acestor idioţi tot ce 
cer, atunci nu am mai deschi-
de conturi pentru nimeni”. Cu o 
altă ocazie, un alt manager de 
bancă a recunoscut că ban-
ca sa nu ar putea îndeplini nici 
măcar una dintre cele 10 cerin-
ţe adresate clienţilor. Cu scopul 
de a efectua procedurile de 
identificare a clientului, depar-
tamentele de conformitate so-
licită adesea 
d o c u m e n -
te care nici 
măcar nu 
există, sau, 
chiar dacă 
ar fi furnizate, 
probabil ar fi 
false. În ţări-
le în care se 
aplică siste-
mul judiciar 
continental, 
de exemplu, 
este de ne-
înţeles faptul 
că nu este 
posibil să se 
obţină documente publice au-
tentice privind proprietarii sau 
directorii unei companii, într-un 
număr semnificativ de jurisdicţii 
cu legislaţie Anglo-Americane. 
În multe cazuri se poate obţine 
numai un document de drept 
comun. Apoi, dacă acceptă 
documentul de drept comun, 
începe următoarea bătălie 
Chiar dacă respectivul docu-
ment este Apostilat, de exem-
plu, este posibil ca textul de 
autentificare al notarului public 
să nu fie pe placul agentului de 
conformitate. 

Inamicul lor principal î l repre-
zintă acţiunile la purtător, deoa-
rece în spatele acestora se poa-
te ascunde oricine. În multe ca-
zuri nu sunt mulţumiţi nici măcar 
atunci când clientul sau com-
pania declară cu o certitudine 
de 100% cine este proprietarul 
beneficiar sau deţinătorul acţiu-
nilor la purtător. Pentru ei, acţiu-
nea la purtător este cel mai rău 
lucru posibil: asta e ceea ce sunt 
învăţaţi şi ceea ce li se repetă de 
câteva ori pe an în timpul trainin-
gurilor. Nici măcar nu au auzit de 
compania „paravan”. Dacă ne 
gândim logic, nici în cazul acţiu-
nilor nominale, nu putem fi siguri 
că numele de pe certificatul de 

acţiuni este al 
p rop r ieta r u l u i 
adevărat. Este 
posibil să fie 
vorba doar de 
un administra-
tor. Nu are rost 
însă să se işte 
o ceartă cu 
depa r tmentu l 
de conformi-
tate din cau-
za acestui as-
pect. Este scris 
clar negru pe 
alb... unde nu 
se pot detecta 
adevăraţii pro-

prietari. În acelaşi timp, pentru 
client departamentul de con-
formitate reprezintă o secţiune 
nevăzută şi de neatins a băncii. 
Aceştia nu pot fi sunaţi, nu li se 
pot adresa scrisori şi ei 
nu scriu nimic pentru 
cei din exterior. Pur şi 
simplu sunt prezenţi 
şi arată cât de inteli-
genţi sunt ei. Am avut 
într-adevăr ocazi să 
discut cu ei o dată sau de două 
ori. A fost o experienţă incre-
dibilă. De exemplu, i-am expli-
cat şefului departamentului de 

conformitate al  unei bănci mari, 
ce î i lipseşte sistemului lor, atunci 
când nu au putut rezolva o pro-
blemă de bază: adică motivul 
pentru care a apărut 
acest departament, 
pentru a verifica dacă 
un client există sau nu. 
I-am indicat faptul că 
în Ungaria nu am ajuns 
încă la momentul în 
care bazele de date 
ale băncilor sunt co-
nectate la registrele bi-
rourilor de evidenţă ale 
persoanelor sau ale re-
gistrului comerţului şi se poate 
afla imediat când o persoană 
moare sau o societate este dizol-
vată sau radiată. Drept urmare, 
sistemele lor indică cel mai pro-
babil faptul că banca adminis-
trează în continuare conturi pen-
tru sute de persoane decedate 
sau societăţi lichidate. În lumea 
serviciilor de online banking, ori-
cine cunoaşte codurile se poate 
loga în cont şi extrage sume de 
bani, iar banca ar purta întrea-
ga responsabilitate, deoarece 
nu a depistat faptul că adminis-
trează un cont pentru un client 
inexistent. Bancherul în cauză a 
reacţionat în felul următor: „nu-ţi 
băga nasul în sistemul nostru, de-
oarece suntem extrem de atenţi 
şi pe deplin conştienţi de cerin-
ţele legale”. 

Stimate Cititor, nu aş fi surprins 
să aflu că ai întâlnit situaţii simi-
lare sau chiar mai rele. Pentru 
mine, problema „sunt implicate 

mai mult de ţări” a fost cea mai 
bună. Practic banca refuza să 
deschidă conturi pentru com-
paniile în care erau implicate 

mai mult de 3 ţări. Poate nu este 
clar acest lucru, în această lume 
globalizată. Permiteţi-mi să ex-
plic. Un om de afaceri spaniol 

înfiinţează o societate 
în Ungaria, deoarece 
impozitul pe profit este 
de 10%, în loc de 35% 
în Spania. Apoi socie-
tatea transporă bere 
din Republica Cehă 
către UK. Având în ve-
dere că omul de afa-
ceri spaniol şi-a rugat 
amicul său austriac să 
fie directorul societă-

ţii, compania maghiară decide 
să deschidă un cont bancar în 
Austria. Însă banca austriacă 
î i informează că nu se justifică 
deschiderea contului, deoarece 
„mai mult de 3 ţări sunt implica-
te în societate”, conform de-
partamentului de conformitate. 
Logic, nu-i aşa? Poate că rulea-
ză fotbal la televizor şi poate este 
vară, însă fanii englezi nu pot 
bea bere cehă, deoarece setea 
lor nu este justificabilă. Cel puţin 
conform departamentului de 
conformitate, acum în secolul 21, 
în mijlocul unei Uniuni Europene 
cu 27 de membri. 

Dar ce poţi face tu, săraca 
victimă? Să te relaxezi în fotoliu, 
uitându-te la fotbal şi bând bere, 
atâta timp cât mai poţi, şi să te 
bucuri de viaţă. Lăsaţi-ne pe noi, 
LAVECO, să ne ocupăm de de-
partamentele de conformitate.

Din păcate, ne petrecem o 
parte semnificativă a timpului 
certându-ne cu ei, în loc să fa-
cem altceva mai important. Dar 
deja ne-am obişnuit cu asta şi în 
general câştigăm bătălia. Sau 
cel puţin într-un număr semnifi-
cativ de cazuri.

Vă doresc o vară plăcută 
şi relaxată, vizionând Jocurile 
Olimpice. 

Cu stimă,
László Váradi.
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Cipru
Locaţie: Insulă în sud-estul Mării Mediteraneene

Formă 
constituţională: Republică democrată

Populaţie: 1 138 071 (iulie 2012)

Suprafaţă: 9251 Km2 dintre care 3355 se află în Republica Turcă a Ciprului de 
Nord.

Capitala: Nicosia

Monedă: Euro

Limbi oficiale: Greacă, Turcă, Engleză

Fus orar: GMT+1

1. Forma legala a companiei: Companie cu Răspundere Limitată Privată cu capital în 
acţiuni 

2. Metoda de înmatriculare: Proprietarii trebuie să semneze documentele de înfiinţare

3. Numele companiei: Limited sau Ltd.

4. Timpul de înmatriculare: 2-3 săptămâni

5. Numărul de directori: Minim 1, persoană fizică sau juridică

6. Numărul de acţionari: Minim 1, persoană fizică sau juridică 

7. Capital minim: 1 euro

8. Cerinţe legate de contabilitate: Trebuie depuse rapoarte de audit anual

9. Tipul de acţiuni: Nominale

10. Taxe şi impozite anuale: 2-10% din profitul net

11. Adunarea anuală: Necesară în fiecare an calendaristic. Prima adunare trebuie ţinută 
la 18 luni de la înfiinţare

12. Dezvăluirea beneficiarilor: Nu se cere

13. Sediu registrat: Sediu registrat este cerut prin lege. 

14. Secretar/agent registrat: Secretarul companiei este cerut prin lege 

15. Tratate de evitare a dublei impuneri: Cipru a semnat tratate cu următoarele state: 
Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, 
Egipt, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, India, Irlanda, Italia, Kuweit, Kîrgîzstan, Liban, 
Malta, Mauritius, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Qatar, Rusia, România, San 
Marino, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacia, Slovenia, Africa de Sud, Suedia, Siria, 
Tajikistan, Thailanda, Turkmenistan, UK, Ucraina, SUA, Uzbekistan.

Jurisdicţie sub lumina reflectorului
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              Seychelles: păstrarea evidenţelor contabile 
– amendamente

Conform amendamentelor aduse Actului privind Societăţile Internaţionale de Afaceri 
din 1994, publicate pe 27 decembrie 2011, fiecare companie înmatriculată în Seychelles 
ar fi trebuit să se decidă asupra locului unde sunt păstrate documentele şi registrele 
ce ţin de funcţionarea şi tranzacţiile sale comerciale în 3 luni de la data publicării. 
Fiecare companie ar fi trebuit să numească o locaţie pe insule, sau oriunde în lume, 
unde pot fi găsite documentele. Dat fiind faptul că interpretarea legii a fost dificilă şi 

pentru furnizorii de servicii, era absurd să aştepţi un răspun la timp din partea clienţilor, termenul de 
3 luni fiind evident prea scurt. Aşadar, registrul companiilor (Autoritatea Internaţională de Afaceri din 
Seychelles) a permis o perioadă de graţie până pe 31 decembrie 2012, timp în care societăţile trebuie 
să îndeplinească cerinţele, stabilind să nu aibă loc inspecţii până la acea dată.

Cipru: legea 
modernizată a trustului

Pe 8 martie 2012, Parlamentul Cipriot 
a adoptat Legea (de modificare) pri-
vind Trusturile Internaţionale 2012, modi-
ficând Legea anterioară privind Trusturile 
Internaţionale din 1992 şi clarificând nu-
meroase probleme, precum şi moderni-
zând întreaga lege, în concordanţă cu 
modalităţile de administrare a bunurilor 
din secolul 21. Printre altele, amendamentele permit ca Trusturile înfiinţate 
în afara Ciprului să fie re-domiciliate în Cipru, cu condiţia ca Fondatorul 
Trustului şi beneficiarii săi să nu fi fost rezidenţi fiscali în Cipru în anul dinain-
tea înfiinţării Trustului. De acum încolo, printre beneficiari pot fi incluşi şi copii 
nenăscuţi, ceea ce reprezintă un aspect important din punctul de vedere 
al administrării şi protecţiei bunurilor de familie. S-a eliminat restricţia de 
timp a Trusturilor, aşa că acum acestea pot fi înfiinţate nu numai pe o peri-
oadă maximă de 99 de ani, ci pe o perioadă de timp nedefinită. Noua lege 
măreşte puterile Fondatorului, în special în ceea ce priveşte administrarea 
şi utilizarea bunurilor Trustului. Pe viitor, drepturile de proprietate asupra unor 
proprietăţi imobiliare din Cipru vor putea fi incluse printre bunurile unui Trust 
Internaţional Cipriot, ceea ce în trecut nu era posibil. Modificările vor fi in-
troduse cu efect retroactiv, însemnând că vor putea fi aplicate şi Trusturilor 
deja existente.

Idei şi ştiri pe scurt Cipru: colectorul de redevenţe nr. 1
Conform amendamentelor aduse legii impozitării, la venitul companiilor 

înmatriculate în Cipru, provenit din redevenţe, se va aplica un discount de 

80% din impozit. În concordanţă cu legile anterioare,  un astfel de venit era 

impozitat cu 10%. Cu toate acestea, având în vedere noua lege si reduce-

rea de 80%, valoarea maximă a impozitului va fi de 2%. 2% va fi maximul, 

deoarece legea modificată decide şi faptul că, pentru primii 5 ani, 20% din 

suma utilizată pentru achiziţionarea redevenţelor poate fi dedusă în fiecare 

an ca şi cheltuială. Luând în considerare acest lucru, pentru primii 5 ani va-

loarea impozitului nu va ajunge nici la 2%. Amendamentele vor fi introduse 

retroactiv, intrând în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. Parlamentul cipriot 

a intenţionat să facă societăţile înmatriculate în Cipru şi mai competitive pe 

piaţa internaţională, oferind şi mai multe posibilităţi oamenilor de afaceri 

ce doresc să-şi stabilească în Cipru centrele internaţionale de holding, sau 

să le transfere pe insulă pe cele deja existente. Acest lucru este posibil nu 

numai prin impozitele atractive, societăţile locale plătind valoarea stan-

dard de 10%, ci şi prin gama foarte largă de cheltuieli ce pot fi deduse.
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Acţiuni la purtător: au zilele 
numărate?

Acţiunile la purtător au fost extrem de populare în 
jurisdicţiile în care legislaţia permitea emiterea unor 
astfel de acţiuni. Cu toate că în trecut era posibilă 
deţinerea anonimă a unei societăţi cu acest tip de 
acţiuni, acest lucru nu mai este posibil de cel puţin 10 ani 
în cazul acţiunilor la purtător. De exemplu, majoritatea 
băncilor din lume solicită de la clienţi o declaraţie 
privind adevăratul beneficiar, posesorul sau deţinătorul 
acţiunilor la purtător. Asta dacă sunt dispuse să discute 
cu asemenea companii. După cum am menţionat 
în articolul principal, numeroase bănci nu acceptă 
societăţi care au posibilitatea de a emite acţiuni la 
purtător. Trebuie să vă gândiţi bine înainte de a opta 
pentru acest tip de acţiuni, deoarece se poate ajunge 
la complicaţii în funcţionarea viitoare a societăţii. 
Anonimitatea nu mai poate fi păstrată atunci când se 
respectă legile împotriva spălării de bani. Operabilitatea 
unei societăţi pe acţiuni este, de asemenea, o problemă 
practică. Cel mai important for de luare a deciziilor al 
unei companii pe acţiuni este adunarea acţionarilor, la 
care pot participa toţi acţionarii autorizaţi şi unde îşi pot 
exercita drepturile. Cu toate acestea, în cazul acţiunilor 
la purtător, unde ar trebui să trimită directorul invitaţiile 
acţionarilor pentru adunare? În general acestea sunt 
trimise la ultima adresă din registrul de acţiuni, deşi pot 
fi utilizate şi alte mijloace. Şi cu toate că în prezent se 
poate vota şi pe Internet, absenţa unei adrese poştale 
poate duce la obstacole serioase în funcţionarea legală 

a societăţii.

Centrale heliotermice în 
Sahara

În doar şase ore 
de vreme însorită, 
deşerturile lumii pot 
produce mai multă 
energie solară 
decât cea produsă 
şi consumată 
de oameni într-
un an întreg, 
din petrol, gaz, 
combustibili fosili şi 
surse regenerabile 
de energie. Se 
aşteaptă ca 
populaţia lumii 

să crească la 10 miliarde până în anul 2050, aşa că 
trebuie introduse surse alternative, pentru a îndeplini 
nevoile de energie pe plan mondial. Unul dintre cele 
mai promiţătoare eforturi î l constituie proiectul gigant 
Desertec Foundation, început în 2009, pentru a încerca 
şi produce electricitate cu ajutorul aşa-numitelor 
centrale solare termice instalate în Sahara din nordul 
Africii. Esenţa centralei solare termice constă în faptul 
că energia provenită de la soare este colectată de 
reflectoare parabolice şi direcţionată către rezervoare 
de păstrare a căldurii, pline cu apă, săruri speciale sau 
soluţie uleioasă. Aburul încălzit la câteva sute de grade, 
pune în funcţiune turbinele, care produc electricitate, 
transmisă apoi consumatorului prin intermediul liniilor 
tradiţionale de transmitere. Desigur că întregul procedeu 
este puţin mai complicat de atât, deoarece uneori în loc 
de apă se foloseşte ulei, care reţine mai bine căldura, 
însemnând că se poate produce electricitate pentru 
până la 8 ore, chiar şi după apunerea soarelui. Această 
idee este extrem de promiţătoare, chiar şi dacă luăm în 
considerare faptul că în prezent costă 5 – 8 cenţi pentru 
a produce 1 kilowatt de energie, folosind turbine eoliene 
şi 16 – 23 cenţi atunci când se folosesc tehnice solare 
termice; se aşteaptă ca aceste costuri să fie reduse 
considerabil în viitor. Conform calculului proiectului 
Desertec, s-ar putea produce 15% din cerinţele Europei 
privind energia, de la o centrală de 2500 km² din deşert şi 
costul iniţial de instalare, incluzând liniile de transmitere, 
ar fi de aproximativ 400 miliarde euro.

Subiect Interesant
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www.laveco.com

United Kingdom
LAVeCo Ltd.

3rd Floor, Blackwell House,

guildhall Yard, London

eC2V 5Ae United Kingdom

tel.: +44-207-556-0900

Fax: +44-207-556-0910

e-mail: london@laveco.com

HUngArY
LAVeCo KFt.
33/a raday street, 

1092 Budapest, 

Hungary 

tel.: +36-1-456-72-00

Fax: +36-1-456-72-01

e-mail: hungary@laveco.com

CYprUs
LAVeCo Limited

Despina Sofia Complex

Ap. 202, United nations 8

drosia 6042, Larnaca, Cyprus

tel.: +357-24-636-919 

Fax: +357-24-636-920

e-mail: cyprus@laveco.com

romAniA
optitAx s.r.L.

59 Buzesti str., A5 Block
1st scale, 1st Floor, 62nd Flat,

1st district, Bucharest, romania 
tel.: +40-21-311-61-76 
mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82

E-mail: office@optitax.ro

BULgAriA
LAVeCo eood

porto Lagos no.1,ent.2,Floor 5, 

Ap.42, 1463 sofia, Bulgaria

tel.: +359-2-953-2989

mob: +359-888-126-013

Fax: +359-2-953-3502  

e-mail: bulgaria@laveco.com

seYCHeLLes 
LAVeCo Ltd.

suite 2, oliver maradan Bld. 

oliver maradan street,Victoria 

mahé, seychelle-szigetek

tel.: +248-4-322-261

Fax: +248-4-324-932  

e-mail: seychelles@laveco.com

Viaţa LAVECO
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Deschiderea unei noi 
locaţii în Cipru

Pe 1 iunie 2012, LAVECO Ltd. a deschis un 

birou mai mare, mai spaţios în Cipru. Vechiul 

birou, folosit timp de 13 ani, din 1999, deveni-

se neîncăpător pentru echipa LAVECO. Sediul 

cel nou îndeplineşte toate cerinţele 

unei companii implicate în lumea în-

matriculării de societăţi şi serviciilor 

administrative. 

Echipa noastră şi partenerii noştri 

de afaceri au participat la o deschide-

re oficială, în timpul căreia a fost pre-

zent şi un preot din Larnaca, ce a sfinţit 

locaţia, conform tradiţiilor ortodoxe. 

Sperăm că noul nostru sediu ne va ser-

vi mulţi ani de acum încolo, spre satis-

facţia clienţilor noştri actuali şi viitori. 


