
MMOODDEELLLLOO  IINNTT..  PP

−−  IIssccrriizziioonnee  nneell  RR..II..  ddii  ddaattii  oo  ffaattttii  rreellaattiivvii  aa  ssoocciioo  oo  ttiittoollaarree  ddii  ccaarriiccaa..

−−  DDeennuunncciiaa  aall  RR..EE..AA..  ddii  ddaattii  rreellaattiivvii  aallllaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  ccaarriicchhee..

AAvvvveerrtteennzzee  ggeenneerraallii

SSooggggeettttii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ddeell  mmooddeelllloo

TTuuttttii  ii  ssooggggeettttii  oobbbblliiggaattii  aallll’’  iissccrriizziioonnee  nneell  RR..II..  oo  aallllaa  ddeennuunncciiaa  aall  RR..EE..AA..,,  ppeerr  iinnddiiccaarree  ii  ddaattii

aannaaggrraaffiiccii,,  llee  ccaarriicchhee  ee  ii  ppootteerrii  ((ssoonnoo  eesscclluussii  ii  ttiittoollaarrii  ddii  iimmpprreessee  iinnddiivviidduuaallii))..

FFiinnaalliittàà  ddeell  mmooddeelllloo

IIll  mmooddeelllloo  vvaa  uuttiilliizzzzaattoo,,  ddii  rreeggoollaa,,  qquuaallee  aalllleeggaattoo  ddeeii  mmooddeellllii  SS11,,  SS22,,  SS33,,  SSEE,,  SS55,,  UULL  eedd  RR,,  ppeerr

ll’’iissccrriizziioonnee  ddeeii  sseegguueennttii  ffaattttii::

11..  ppeerr  llaa  rriicchhiieessttaa  dd''  iissccrriizziioonnee  aall  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ddeellllaa  nnuuoovvaa  nnoommiinnaa  oo  nnoommiinnaa  ppeerr  ccoonnffeerrmmaa

((ccoonn  vvaarriiaazziioonnee  ddii  ppootteerrii  ee//oo  aallttrrii  ddaattii))  ddii  aammmmiinniissttrraattoorree,,  ssiinnddaaccoo  ee  lliiqquuiiddaattoorree  ddii  ssoocciieettàà  ddii

ccaappiittaallii  ee  ssoocciieettàà  ccooooppeerraattiivvaa,,  ccoonn  iinnddiiccaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  rriicchhiieessttii  ddaaii  ssiinnggoollii  qquuaaddrrii;;

22..  ppeerr  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  ee  ddeeii  ffaattttii  rreellaattiivvii  aaii  ssooccii  ee  aaii  lliiqquuiiddaattoorrii  ddeellllee  ssoocciieettàà  ddii  ppeerrssoonnee  ((eess..

vvaarriiaazziioonnee  ddii  qquuoottee  ssoocciiaallii,,  vvaarriiaazziioonnee  ddii  ccaarriicchhee  eecccc..))  ee  ddeell  ssoocciioo  uunniiccoo  ddii  ss..rr..ll..  uunniippeerrssoonnaallii;;

33..  ppeerr  iill  ddeeppoossiittoo  aall  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ddeellllaa  ffiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa  ((ssoolloo  nneellll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  iill  mmooddeelllloo

vveennggaa  pprreesseennttaattoo  ddaa  ssoolloo))  ::

33..11  ddeell  ssoocciioo  aammmmiinniissttrraattoorree  ccoonn  ppootteerrii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddeellllee  ss..nn..cc..  ((aarrtt..  22229988  cc..cc..))  oo  ddeell  ssoocciioo

aaccccoommaannddaattaarriioo  ccoonn  ppootteerrii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  ((aarrtttt..  22331155  ee  22229988  cc..cc..));;

33..22  ddeellll’’aammmmiinniissttrraattoorree  ccoonn  ppootteerrii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  nneellllee  ssoocciieettàà  ddii  ccaappiittaallii  ((aarrtt..  22338833  cc..cc..));;

33..33  ddeell  lliiqquuiiddaattoorree  ddeellllee  ssoocciieettàà  ddii  ppeerrssoonnee  ((aarrtttt..  22330099  ee  22445500  bbiiss  cc..cc..));;

33..44  ddeell  pprrooccuurraattoorree  ee  ddeellll’’iinnssttiittoorree  ddii  uunn’’iimmpprreessaa  ccoommmmeerrcciiaallee  ((iivvii  ccoommpprreessee  llee  ssoocciieettàà  ccoommmmeerrcciiaallii))

aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22119966  cc..cc..  ;;

33..55  ddeell  pprreeppoossttoo  aallllaa  sseeddee  sseeccoonnddaarriiaa  ((22229999  cc..cc..));;

11..  ppeerr  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  RR..EE..AA..  ddii  ddaattii  ssuullllaa  ppeerrssoonnaa  ffiissiiccaa  ttiittoollaarree  ddii  ccaarriiccaa  nnoonn  ssooggggeettttaa  aadd

iissccrriizziioonnee  nneell  rreeggiissttrroo  iimmpprreessee,,  ppeerr  llaa  qquuaallee  ssuussssiissttee  uunn  oobbbblliiggoo  ddii  ddeennuunncciiaa  aaii  ffiinnii  RR..EE..AA..,,  qquuaallii  iill

rreessppoonnssaabbiillee  tteeccnniiccoo  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ddii  ccuuii  aallllee  lleeggggii  4466//9900  ((iimmppiiaannttiissttiiccaa))  112222//9922  ((aauuttoorriippaarraazziioonnee))

ee  8822//9944  ((iimmpprreessee  ddii  ppuulliizziiaa))..  TTaallii  ccaarriicchhee  tteeccnniicchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriiccooppeerrttee  aanncchhee  ddaa  ppeerrssoonnee

ddoottaattee  ddii  ppootteerrii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  qquuaallii  ii  pprrooccuurraattoorrii  ((aarrtt..  22220099  cc..cc..))  ee  ggllii  iinnssttiittoorrii  ((aarrtt..  22220033  cc..cc..))

iinn  qquuaannttoo  ttaallii  ggiiàà  aassssooggggeettttaattii  aallll’’oobbbblliiggoo  ddii  iissccrriizziioonnee  nneell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ((aarrtttt..  22119966  nn..  55  ee

22220066  cc..cc..));;



22..  ppeerr  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  aall  RR..II..  ee  aall  RR..EE..AA..  ddeellllee  vvaarriiaazziioonnii  ddii  ddaattii  rreellaattiivvii  aa  ppeerrssoonnaa  ggiiàà  iissccrriittttaa..

LL''  IInntteerrccaallaarree  PP  rriigguuaarrddaa,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,  uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa  ee  vvaa  ddii  nnoorrmmaa  uuttiilliizzzzaattoo  ccoommee  aalllleeggaattoo  ddeeii

mmooddeellllii  ssoopprraaiinnddiiccaattii,,  ddii  ccuuii  ccoossttiittuuiissccee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee..

VVaa  uuttiilliizzzzaattoo  ddaa  ssoolloo  nneeii  sseegguueennttii  ccaassii::

aa))  ppeerr  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  aannaaggrraaffiiccii  ee  ddeellllaa  rreessiiddeennzzaa  aannaaggrraaffiiccaa  oo  ddeell

ddoommiicciilliioo  ddii  ppeerrssoonnaa  ggiiàà  iissccrriittttaa;;

bb))  ppeerr  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  nnoommiinnaa  ((ccoonn  eevveennttuuaallee  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ffiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa))

aadd  aammmmiinniissttrraattoorree  ddii  ssoocciieettàà  ddii  ccaappiittaallii,,  pprreesseennttaattaa  iinn  ddaattaa  ssuucccceessssiivvaa  aallllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  iissccrriizziioonnee

ddeell  rreellaattiivvoo  aattttoo  ddii  nnoommiinnaa,,  cchhee  ssii  rriiffeerriissccee  aa  ppiiùù  ppeerrssoonnee;;

cc))  ppeerr  iill  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ffiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa  ddii  ssoocciioo  aammmmiinniissttrraattoorree  ccoonn  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddii  ssoocciieettàà  ddii

ppeerrssoonnee,,  qquuaalloorraa  ssiiaa  pprreesseennttaattaa  iinn  ddaattaa  ssuucccceessssiivvaa  aallll’’aattttoo  ccoossttiittuuiivvoo  oo  mmooddiiffiiccaattiivvoo;;

dd))  ppeerr  iill  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ffiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa  ddeellll’’iimmpprreennddiittoorree  iinnddiivviidduuaallee,,  ssee  nnoonn  hhaa  ffiirrmmaattoo  iill  mmooddeelllloo

II11;;

ee))  ppeerr  iill  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ffiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa  ddeellll’’iinnssttiittoorree  aallllaa  sseeddee  sseeccoonnddaarriiaa,,  ssee  nnoonn  hhaa  ffiirrmmaattoo  iill

mmooddeelllloo  SSEE..

UUffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  aallllaa  rriicceezziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo

AA  sseeccoonnddaa  ddeeii  ccaassii,,  èè  qquueelllloo  ddeellllaa  sseeddee  lleeggaallee,,  ddeellllaa  sseeddee  sseeccoonnddaarriiaa  oo  ddeellll''  uunniittàà  llooccaallee  ddeell  ssooggggeettttoo..

AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORRII  DDII  SSOOCCIIEETTÀÀ::  IISSCCRRIIZZIIOONNII  DDII  NNOOMMIINNAA  EE  DDEEPPOOSSIITTOO  DDII  FFIIRRMMAA

11))  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  ss..pp..aa  ((aarrtt..  22338833  cc..cc..))  ddii  ss..aa..pp..aa..  ((aarrtttt..  22446644  ee  22338833  cc..cc..))  ddii  ss..rr..ll..  ((aarrtt..  22448877

cc..cc..))  ee  ccooooppeerraattiivvee  ((aarrtttt..  22551166  ee  22338833  cc..cc..))

11aa))  AAmmmmiinniissttrraattoorree  nnoommiinnaattoo  nneellll''  aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo

AA  nnoorrmmaa  ddeellll''  aarrtt..  22338833,,  ccoommmmaa  44,,  cc..cc..  ll''  aammmmiinniissttrraattoorree  ddeevvee  cchhiieeddeerree  ll''  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  pprroopprriiaa

nnoommiinnaa  eennttrroo  1155  ggiioorrnnii  ddaa  qquuaannddoo  nnee  hhaa  aavvuuttaa  nnoottiizziiaa  ee,,  qquuiinnddii  ddii  rreeggoollaa,,  eennttrroo  1155  ggiioorrnnii  ddaallllaa

ddaattaa  ddeellll''  aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo  ssee  eerraa  pprreesseennttee  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  ccoossttiittuuzziioonnee..

LL''  aammmmiinniissttrraattoorree  cchhee  hhaa  aanncchhee  ppootteerrii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddeevvee  ddeeppoossiittaarree,,  eennttrroo  lloo  sstteessssoo  tteerrmmiinnee,,

llaa  pprroopprriiaa  ffiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa..  IInn  qquueesstt''  uullttiimmoo  ccaassoo  iill  DD..PP..RR..  558811//11999955  iinnttrroodduuccee  ll''  oobbbblliiggoo  ddii

pprreevveennttiivvaa  iissccrriizziioonnee  ddeellll''  aattttoo  ddii  nnoommiinnaa  ((aarrtt..  1144,,  ccoommmmaa  44))..

PPeerrttaannttoo  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  nnoommiinnaa  ddeellll''  aammmmiinniissttrraattoorree  ffoorrnniittoo  ddii  ppootteerrii  ddii

rraapppprreesseennttaannzzaa  ddeevvee  eesssseerree  ccoonntteessttuuaallee  oo  ssuucccceessssiivvaa  aallllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellll''  aattttoo

ccoossttiittuuttiivvoo  ((cchhee  ccoonnttiieennee  llaa  nnoommiinnaa))..

QQuueessttoo  pprriinncciippiioo  vvaa  eesstteessoo  aanncchhee  aallllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  nnoommiinnaa  ddeellll''  aammmmiinniissttrraattoorree  cchhee

nnoonn  hhaa  ppootteerrii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa..



CCiiòò  ttrroovvaa  ffoonnddaammeennttoo  nneellll''  aarrtt..  1111  ddeell  DDPPRR  558811//11999955,,  ccoommmmii  66  ((lleetttteerraa  ee))  ee  77::  iinnffaattttii,,  ccoommee  èè

eevviiddeennzziiaattoo  nneellllaa  rreellaazziioonnee  cchhee  aaccccoommppaaggnnaa  iill  rreeggoollaammeennttoo  sstteessssoo,,  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii

ppeerr  ll''  iissccrriizziioonnee  ssii  ssoossttaannzziiaa  iinn  uunn  ccoonnttrroolllloo  ddii  vveerriiddiicciittàà  cchhee,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aaggllii  aattttii,,  ccoonnssiissttee  iinn

uunnaa  vveerriiffiiccaa  ssuullll''  eessiisstteennzzaa  ddeeggllii  sstteessssii..  IInn  aallttrrii  tteerrmmiinnii  ll''  uuffffiicciioo  ddeevvee  ccoonnttrroollllaarree  cchhee  llaa

ccoommuunniiccaazziioonnee  iinneerreennttee  aallllaa  nnoommiinnaa  ttrroovvii  ffoonnddaammeennttoo  iinn  uunn  aattttoo  ddii  nnoommiinnaa..

IInnoollttrree  iill  rreeggoollaammeennttoo  rriicchhiiaammaa  eesspprreessssaammeennttee  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeellllaa  ll..  nn..  224411//11999900  cchhee,,  aallll''  aarrtt..  66,,

ccoommmmaa  11  lleetttt..  bb,,    pprreevveeddee  cchhee  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ppoossssaa  aacccceerrttaarree  ii  ffaattttii  rriicchhiieeddeennddoo

eessiibbiizziioonnii  ddooccuummeennttaallii..

11bb))  AAmmmmiinniissttrraattoorree  nnoommiinnaattoo  oo  ccoonnffeerrmmaattoo  ddaallll''  aasssseemmbblleeaa  oorrddiinnaarriiaa  ddeeii  ssooccii

LLee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  eessppoossttee  aall  pp..  11aa))  vvaallggoonnoo  aanncchhee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo,,  ccoonn  llee  sseegguueennttii  pprreecciissaazziioonnii  ::

--  llaa  nnoommiinnaa  ddeellll''  aammmmiinniissttrraattoorree  èè  ccoonntteennuuttaa  iinn  uunn  vveerrbbaallee  ddii  aasssseemmbblleeaa  oorrddiinnaarriiaa  ddeeii  ssooccii,,  cchhee  ddii

ppeerr  sséé  nnoonn  èè  eesspprreessssaammeennttee  aassssooggggeettttaattoo  ddaall  ccooddiiccee  cciivviillee  aallllaa  iissccrriizziioonnee  nneell  RR..II..;;  ttuuttttaavviiaa  uunnaa

iinntteerrpprreettaazziioonnee  ccoooorrddiinnaattaa  ee  ssiisstteemmaattiiccaa  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  22338833,,  22445500  bbiiss  ee  1144..44  ddeell  DD..PP..RR..  558811//9955

ccoonnsseennttee  ddii  aaffffeerrmmaarree  cchhee  llaa  ““nnoommiinnaa””  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  22338833  vvaa  rraapppprreesseennttaattaa  ––  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo

ddooccuummeennttaallee  ––  ddaallllaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  nnoommiinnaa  ((aarrtt..  22445500  bbiiss))  ooppppoorrttuunnaammeennttee  vveerrbbaalliizzzzaattaa;;

--  ttaallee  vveerrbbaallee  ddeevvee  ccoommuunnqquuee  aaccccoommppaaggnnaarree  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  nnoommiinnaa,,  qquuaannttoo  mmeennoo

ppeerr  ddiimmoossttrraarree  llaa  ""vveerriiddiicciittàà""  ddeellllaa  nnoommiinnaa  sstteessssaa;;

--  iinn  ccaassoo  ddii  ppiiùù  nnoommiinnee  ccoonn  lloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee,,  èè  ssuuffffiicciieennttee  cchhee  qquueesstt''  uullttiimmoo  aaccccoommppaaggnnii  llaa  pprriimmaa

rriicchhiieessttaa  ddii  iissccrriizziioonnee  ddii  nnoommiinnaa;;

--  ppeerr  llaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellll''  aammmmiinniissttrraattoorree  ccoonn  rraapppprreesseennttaannzzaa  ssoocciiaallee  nnoonn  éé  nneecceessssaarriioo  uunn  nnuuoovvoo

ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ffiirrmmaa  ((nnoonn  eesspplliicciittaammeennttee  rriicchhiieessttoo  nnéé  ddaall  ccooddiiccee,,  nnéé  ddaall  rreeggoollaammeennttoo))..

11cc))  AAmmmmiinniissttrraattoorree  nnoommiinnaattoo  oo  ccoonnffeerrmmaattoo  ccoonn  vveerrbbaallee  ddii  aasssseemmbblleeaa  ccoonntteenneennttee  uunnaa  ppaarrttee

oorrddiinnaarriiaa  ((ppeerr  llaa  nnoommiinnaa//ccoonnffeerrmmaa))  eedd  uunnaa  ppaarrttee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ssooggggeettttaa  aadd  oommoollooggaazziioonnee

SSii  aapppplliiccaannoo  llee  ccoonncclluussiioonnii  ddeell  pp..  11bb)),,  ccoonn  llaa  pprreecciissaazziioonnee  cchhee  llaa  ppaarrttee  ddeell  vveerrbbaallee  rreellaattiivvaa  aallllaa

nnoommiinnaa  ppuuòò  ffoorrmmaarree  ooggggeettttoo  ddii  uunn  ""eessttrraattttoo""  cchhee  vveerrrràà  pprreesseennttaattoo  aa  ccoorrrreeddoo  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  ddii

iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  nnoommiinnaa  ((llaa  ppaarrttee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddeell  vveerrbbaallee  sseegguuiirràà  iinnvveeccee  llaa  pprroocceedduurraa  ddii

oommoollooggaa))..

22))  AAmmmmiinniissttrraattoorrii//rraapppprreesseennttaannttii  ddii  ss..nn..cc..  ((aarrtt..  22229988  cc..cc..))  ee  ddii  ss..aa..ss..  ((aarrtttt..  22331155  ee  22229988  cc..cc..))

II  ssooccii  aammmmiinniissttrraattoorrii  ddii  ss..nn..cc..  ee  ss..aa..ss..,,  ddoottaattii  oo  mmeennoo  ddii  ppootteerrii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  ssoocciiaallee::

22aa))  ssoonnoo  tteennuuttii  aall  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ffiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa  ssee  hhaannnnoo  llaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  ((aarrtt..  22229988  cc..cc....));;

22bb))  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ––  ddii  rreeggoollaa  ––  eelleemmeennttii  ddeellll’’aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo  ee  ddeellllee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii

((aarrtt..  22229955  nn..  33  ee  aarrtt..  22330000  ddeell  ccooddiiccee  cciivviillee))..



AAvvvveerrtteennzzee  ppeerr  ii  ssiinnggoollii  qquuaaddrrii

EESSTTRREEMMII  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  OO  DDEELLLLAA  DDEENNUUNNCCIIAA

VVaa  iinnddiiccaattoo,,  bbaarrrraannddoo  ll’’aappppoossiittaa  ccaasseellllaa,,  ssee  ll’’IInntteerrccaallaarree  rriigguuaarrddaa  uunn  ccaassoo  ddii  ““nnoommiinnaa  ddii  nnuuoovvaa

ppeerrssoonnaa””  oovvvveerroo  ddii  ““mmooddiiffiiccaa  ddeeii  ddaattii  ddii  ppeerrssoonnaa  ggiiàà  iissccrriittttaa””

EESSTTRREEMMII  DDEELLLL’’IIMMPPRREESSAA  OO  SSOOGGGGEETTTTOO  RR..EE..AA..  CCUUII  LLAA  PPEERRSSOONNAA  DDEELL  QQUUAADDRROO  11  EE’’

CCOOLLLLEEGGAATTAA

NNeell  ccaassoo  ddii  iimmpprreessaa  oo  ssooggggeettttoo  RR..EE..AA..  ggiiàà  iissccrriittttii,,  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  ggllii  eessttrreemmii  ddii  iissccrriizziioonnee  ((nnuummeerroo  ddii

iissccrriizziioonnee  nneell  RR..II..,,  UUffffiicciioo  ee  nnuummeerroo  ddii  iissccrriizziioonnee  RR..EE..AA))..

11//  DDAATTII  AANNAAGGRRAAFFIICCII

VVaa  iinnddiiccaattoo,,  bbaarrrraannddoo  ll’’aappppoossiittaa  ccaasseellllaa,,  ssee  iill  mmooddeelllloo  rriippoorrttaa  ddaattii  ddii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ffiissiiccaa  oo  ddii  uunn

ssooggggeettttoo  ddiivveerrssoo  ((ssoocciieettàà,,  aassssoocciiaazziioonnee,,  ffoonnddaazziioonnee,,  ccoonnssoorrzziioo,,  eecccc..))  ccoonn  iinnddiiccaazziioonnee,,  iinn  ooggnnii  ccaassoo,,

ddeell  ccooddiiccee  ffiissccaallee..

IInn  qquueessttoo  qquuaaddrroo  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  ii  ddaattii  aannaaggrraaffiiccii  ccoommpplleettii  ddeell  ssooggggeettttoo..

SSee  iill  qquuaaddrroo  vviieennee  ccoommppiillaattoo  ppeerr  ccoommuunniiccaarree    llaa  vvaarriiaazziioonnee  ddii  ddaattii  aannaaggrraaffiiccii  pprreecceeddeenntteemmeennttee

ddeennuunncciiaattii,,  vvaa  iinnddiiccaattaa,,  nneellll''  aappppoossiittaa  rriiggaa,,  llaa  ddaattaa  ddeellll''  aavvvveennuuttaa  vvaarriiaazziioonnee..

22//  RREESSIIDDEENNZZAA  AANNAAGGRRAAFFIICCAA  DDEELLLLAA  PPEERRSSOONNAA

VVaa  iinnddiiccaattaa,,  bbaarrrraannddoo  ll’’aappppoossiittaa  ccaasseellllaa,,  llaa  rreessiiddeennzzaa  aannaaggrraaffiiccaa  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  ffiissiiccaa,,  ccoommpplleettaa  ddii

ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  eesssseennzziiaallii  ppeerr  llaa  ssuuaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee,,  oovvvveerroo  ll''  iinnddiirriizzzzoo  ccoommpplleettoo  ddeellllaa  sseeddee  lleeggaallee,,

nneell  ccaassoo    ssii  ttrraattttii  ddii  ssoocciieettàà..

QQuuaalloorraa  llaa  ppeerrssoonnaa  aabbbbiiaa  iill  ddoommiicciilliioo  iinn  lluuooggoo  ddiivveerrssoo  ddaallllaa  rreessiiddeennzzaa,,  ttaallee  ddoommiicciilliioo  vvaa  iinnddiiccaattoo  nneell

qquuaaddrroo  NNOOTTEE  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ppeerr  llaa  rreessiiddeennzzaa..  NNeell  mmeeddeessiimmoo  qquuaaddrroo  vvaannnnoo  iinnddiiccaattee

eevveennttuuaallii  vvaarriiaazziioonnii  ddii  ddoommiicciilliioo  cchhee  nnoonn  iinncciiddoonnoo  ssuullllaa  rreessiiddeennzzaa  aannaaggrraaffiiccaa..

SSee  iill  qquuaaddrroo    vviieennee  ccoommppiillaattoo  ppeerr  ccoommuunniiccaarree  llaa  nnuuoovvaa  rreessiiddeennzzaa  aannaaggrraaffiiccaa,,  oovvvveerroo  llaa  nnuuoovvaa  sseeddee

ssoocciieettaarriiaa,,  vvaa  iinnddiiccaattaa,,  nneellll''  aappppoossiittaa  rriiggaa,,  llaa  ddaattaa  ddeellllaa  vvaarriiaazziioonnee..

33//  CCAARRIICCAA  SSOOGGGGEETTTTAA  AADD  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  NNEELL  RREEGGIISSTTRROO  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE



QQuueessttoo  qquuaaddrroo  nnoonn  rriigguuaarrddaa  ii  ssooccii  ddii  ssoocciieettàà  ddii  ppeerrssoonnee,,  iill  ssoocciioo  uunniiccoo  ddii  ss..rr..ll..  uunniippeerrssoonnaallee  ee  llee

ccaarriicchhee  rriilleevvaannttii  ssoolloo  aaii  ffiinnii  RR..EE..AA..

IIll  qquuaaddrroo  èè  ddiivviissoo  iinn  dduuee  sseezziioonnii..

AA))  NNeellllaa  pprriimmaa  sseezziioonnee  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  ii  ddaattii  ssuullllaa  ppeerrssoonnaa  ttiittoollaarree  ddii  uunnaa  ccaarriiccaa  ppeerr  llaa  

qquuaallee      èè  

pprreevviissttaa  ll''  iissccrriizziioonnee  nneell  RR..II..

((aammmmiinniissttrraattoorree,,  lliiqquuiiddaattoorree,,  ssiinnddaaccoo,,  iinnssttiittoorree,,  

pprrooccuurraattoorree))..

VVaannnnoo  iinnddiiccaattee  ::

••  llaa  ddaattaa  ddeellllaa  nnoommiinnaa  oo  ddeellllaa  ccoonnffeerrmmaa  ccoonn  mmooddiiffiiccaazziioonnee  nneellllaa  ccaarriiccaa  rriiccooppeerrttaa,,  llaa  ttiippoollooggiiaa  ddii

ccaarriiccaa;;

••  llaa  dduurraattaa  ddeellll''  iinnccaarriiccoo,,  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  eesspprreessssaa  oo  ccoonn  uunnaa  ddaattaa  ((ffiinnoo  aall::  GGGG//MMMM//AAAAAAAA)),,  oo

ccoonn  uunn  nnuummeerroo  ddii  aannnnii  oo  ddii  eesseerrcciizzii,,  oo  ccoonn  llee  llooccuuzziioonnii  ""ffiinnoo  aa  rreevvooccaa  oo  ddiimmiissssiioonnii"",,  ""ffiinnoo  aallll''

aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  aall  ((GGGG//MMMM//AAAAAAAA))"",,  oo  iinn  aallttrroo  mmooddoo  ddaa  iinnddiiccaarrssii  eesspprreessssaammeennttee

nneellll’’aappppoossiittaa  ccaasseellllaa;;

••  ssoolloo  nneell  ccaassoo  ddii  iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  pprroopprriiaa  nnoommiinnaa  ddeevvee  eesssseerree  iinnddiiccaattaa  aanncchhee  llaa  ddaattaa  iinn  ccuuii  llaa

ppeerrssoonnaa  hhaa  aavvuuttoo  nnoottiizziiaa  ddeellllaa  nnoommiinnaa  sstteessssaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22338833,,  qquuaarrttoo  ccoommmmaa,,  cc..cc..

 BB))  NNeellllaa  sseeccoonnddaa  sseezziioonnee  vvaa  iinnddiiccaattoo,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22338833,,  sseessttoo  ccoommmmaa  cc..cc..,,  ssee  ll''  aammmmiinniissttrraattoorree

ccuuii  èè  aattttrriibbuuiittaa  llaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  hhaa  iill  ppootteerree  ddii  aaggiirree  ddaa  ssoolloo  oo  ccoonnggiiuunnttaammeennttee  ccoonn  aallttrroo  ssooggggeettttoo,,

ddii  ccuuii  ddeevvee  iinnddiiccaarree  ccooggnnoommee  ee  nnoommee..  IInn  qquueessttoo  ccaassoo,,  llaa  ffiirrmmaa  iinn  ccaallccee  aaii  mmooddeellllii  SS11,,  SS22,,  SS33  oovvvveerroo

aallll’’iinntteerrccaallaarree  PP  ––  ssee  pprreesseennttaattoo  sseeppaarraattaammeennttee  --  ccoossttiittuuiissccee  ddeeppoossiittoo  ddii  ffiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa..

 QQuuaalloorraa  ssiiaannoo  aattttrriibbuuiittii  ppootteerrii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  nnoonn  ccoommpprreessii  ttrraa  qquueellllii  iinnsseerriittii  nneellll’’aattttoo

ccoossttiittuuttiivvoo//ssttaattuuttoo  ggllii  sstteessssii  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  nneell  qquuaaddrroo  55..

 IInn  ooggnnii  ccaassoo  ddaallllee  iissccrriizziioonnii  ddeell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ddeevvoonnoo  rriissuullttaarree  llee  ppeerrssoonnee  ttiittoollaarrii  ddeell  ppootteerree

ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa  oovvvveerroo  ddeell  ppootteerree  ddii  oobbbblliiggaarree  llaa  ssoocciieettàà  ddii  ffrroonnttee  aaii  tteerrzzii  ee  ddii  rraapppprreesseennttaarrllaa  iinn

ggiiuuddiizziioo  ((aarrtt..  22,,  nn..  11  lleetttt..  dd))  ee  33  nn..  55  ddeellllaa  DDiirreettttiivvaa  CCEEEE  99  mmaarrzzoo  11996688  nn..  115511,,  rreecceeppiittaa  ccoonn  DD..PP..RR..

11112277//6699))  aanncchhee  nneellll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  ll’’oorrggaannoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ssiiaa  uunniippeerrssoonnaallee..

 QQuuaalloorraa  ll’’aarrttiiccoollaazziioonnee  ddeeii  ttiittoollaarrii  ddeell  ppootteerree  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa,,  ddeell  ccoonntteennuuttoo  ee  ddeeii  lliimmiittii  ddeeii  ppootteerrii

sstteessssii,,  ssiiaa  ttaallee  ppeerr  ccuuii  uunn  mmeeddeessiimmoo  ssooggggeettttoo  ppoossssaa  aaggiirree  ddaa  ssoolloo  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaattii  aattttii  ee  iinn  vviiaa

ccoonnggiiuunnttaa  ppeerr  aallttrrii,,  ssii  ddoovvrraannnnoo  bbaarrrraarree  eennttrraammbbee  llee  ccaasseellllee  ((  ��  ““ddaa  ssoollaa””  ee  ��  ““ccoonnggiiuunnttaammeennttee  aa::””

iinnddiiccaannddoo  ii  nnoommiinnaattiivvii  ddeeii  ssooggggeettttii  ccoonnttiittoollaarrii  iinn  vviiaa  ccoonnggiiuunnttaa  ddeeii  ppootteerrii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa))..



 QQuuaalloorraa  llaa  ppeerrssoonnaa  ssiiaa  ttiittoollaarree  ddii  ppiiùù  ccaarriicchhee  ssooggggeettttee  aadd  iissccrriizziioonnee  nneell  RR..II..  ee//oo  ddii  eevveennttuuaallii  ccaarriicchhee

RR..EE..AA..,,  ccoonnffeerriittee  iinn  tteemmppii  ddiivveerrssii,,  vvaannnnoo  iinnddiiccaattee,,  nneell  qquuaaddrroo  rriieeppiillooggaattiivvoo  ssoottttoossttaannttee  aall  qquuaaddrroo  77,,

ttuuttttee  llee  ccaarriicchhee  rriivveessttiittee  ddaallllaa  ppeerrssoonnaa..  SSee  aadd  uunnaa  ppeerrssoonnaa  vveennggoonnoo  aattttrriibbuuiittee  ppiiùù  ddii  dduuee  ccaarriicchhee

qquueessttee  vvaannnnoo  iinnddiiccaattee  nneell  qquuaaddrroo  NNOOTTEE..

 QQuuaannddoo  llaa  ccaarriiccaa  ccoommppoorrttaa  iill  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ffiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa  ((oollttrree  cchhee  nneellll’’iippootteessii  ddii  aammmmiinniissttrraattoorree

ddii  ssoocciieettàà  ddii  ccaappiittaallii,,  aanncchhee  nneell  ccaassoo  ddeell  pprreeppoossttoo  aallllaa  sseeddee  sseeccoonnddaarriiaa  oo  ddeellll’’iinnssttiittoorree  oo  pprrooccuurraattoorree

eexx  aarrtt..  22119966  cc..cc..))  vvaa  bbaarrrraattaa  ll’’aappppoossiittaa  ccaasseellllaa  nneellll’’uullttiimmaa  rriiggaa  ddeell  qquuaaddrroo  33,,  iinnddiiccaannddoo  ssee  iill  ddeeppoossiittoo

ddeellllaa  ffiirrmmaa  èè  eeffffeettttuuaattoo  ssuuii  mmooddeellllii  SS11,,  SS22  oo  SS33  oovvvveerroo  ssuulllloo  sstteessssoo  IInntteerrccaallaarree  PP,,  qquuaalloorraa  ssiiaa

pprreesseennttaattoo  sseeppaarraattaammeennttee..

 

 44//  QQUUAALLIIFFIICCAA  DDII  SSOOCCIIOO  ((ppeerr  ii  ssooccii  ddii  ss..nn..cc..,,  ss..aa..ss,,  ssoocciieettàà  sseemmpplliiccii  ee  ss..rr..ll....  uunniippeerrssoonnaallii))

 IIll  qquuaaddrroo  èè  rriisseerrvvaattoo  aall  ssoocciioo  ddii  ssoocciieettàà  ddii  ppeerrssoonnee  ee  ddii  ss..rr..ll..  uunniippeerrssoonnaallee  ppeerr  ccoommuunniiccaarrnnee  llee

vviicceennddee  aattttrriibbuuttiivvee  ee  mmooddiiffiiccaattiivvee  ddeellllaa  qquuaalliiffiiccaa  ((aadd  eesseemmppiioo  ddii  ssoocciioo,,  ssoocciioo  aammmmiinniissttrraattoorree,,  ccoonn  oo

sseennzzaa  rraapppprreesseennttaannzzaa,,  ssoocciioo  dd''  ooppeerraa,,  ssoocciioo  aaccccoommaannddaannttee,,  ssoocciioo  aaccccoommaannddaattaarriioo,,  ssoocciioo  uunniiccoo,,  eecccc..))..

 SSee  iill  ccooddiiccee  cciivviillee  pprreessccrriivvee  iill  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ffiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa  aall  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ((eess..  ssoocciioo

aammmmiinniissttrraattoorree  ee  ssoocciioo  aaccccoommaannddaattaarriioo  aammmmiinniissttrraattoorree,,  pprroovvvviissttii  ddeeii  ppootteerrii  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa

ssoocciiaallee)),,    llaa  ffiirrmmaa  iinn  ccaallccee  aallll’’IInntteerrccaallaarree  PP,,  oovvvveerroo  aaii  mmooddeellllii  SS11,,  SS22,,  SS33,,  ccoossttiittuuiissccee  ddeeppoossiittoo  ddii

ffiirrmmaa  aauuttooggrraaffaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22229988  cc..cc..

 NNeell  ccaassoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddii  ssoocciioo  uunniiccoo,,  vvaa  bbaarrrraattaa  ll''  uullttiimmaa  ccaasseellllaa  ddeell  qquuaaddrroo  44,,  iinnddiiccaannddoo  llaa

ddaattaa  ddeellll''  iissccrriizziioonnee  nneell  lliibbrroo  ddeeii  ssooccii..

 

 55//  PPOOTTEERRII  DDII  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNZZAA  NNOONN  PPRREEVVIISSTTII  DDAALLLL''  AATTTTOO  CCOOSSTTIITTUUTTIIVVOO  OO  DDAALLLLOO

SSTTAATTUUTTOO

 IIll  qquuaaddrroo  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  ccoommppiillaattoo  ppeerr  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  hhaannnnoo  ssoolloo  ccaarriicchhee  RR..EE..AA..

 UUnnaa  ppeerrssoonnaa  ppuuòò  aavveerree  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  ppootteerrii  pprreevviissttii  nneellll''  aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo//ssttaattuuttoo  ee//oo  ppootteerrii

aattttrriibbuuiittii  ccoonn  aallttrrii  aattttii..  SSii  ttrraattttaa  ddii  ppootteerrii  cchhee  vveennggoonnoo  nnoorrmmaallmmeennttee  aattttrriibbuuiittii  ccoonn  ii  ccoossiiddddeettttii  ""aattttii

sseeppaarraattii"",,  qquuaallii::  ddeelliibbeerraazziioonnii  ddeellll''aasssseemmbblleeaa  ddeeii  ssooccii  oo  ddeell  ccoonnssiigglliioo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  pprrooccuurree,,

eettcc..

 IInn  qquueessttoo  qquuaaddrroo  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii::

••  llaa  ddaattaa  ddii  aattttrriibbuuzziioonnee  ddeeii  ppootteerrii

••  llaa  ccaarriiccaa  aallllaa  qquuaallee  ii  ppootteerrii  ssoonnoo  aassssoocciiaattii  ((aadd..  eesseemmppiioo,,  aammmmiinniissttrraattoorree  ddeelleeggaattoo,,  pprrooccuurraattoorree

eecccc..))

••  ggllii  eessttrreemmii  ddeellll’’aattttoo  aattttrriibbuuttiivvoo  ddeeii  ppootteerrii  ((eess..  vveerrbbaallee  ddeell  cc..dd..aa..  iinn  ddaattaa  GGGG//MMMM//AAAAAAAA))



••  ssee  ii  ppootteerrii  aattttrriibbuuiittii  ssoossttiittuuiissccoonnoo  ccoommpplleettaammeennttee  ii  pprreecceeddeennttii  oovvvveerroo  ssii  aaggggiiuunnggoonnoo  aa  qquueellllii  ggiiàà

aattttrriibbuuiittii

 

 66//  CCOONNFFEERRIIMMEENNTTII,,  QQUUOOTTEE  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  ,,  PPRREESSTTAAZZIIOONNII

 QQuueessttoo  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo  ssoolloo  ppeerr  ii  ssooccii  ddii  ss..nn..cc..,,  ss..aa..ss..  ee  ssoocciieettàà  sseemmpplliiccee..

 PPeerr  ttaallii  ssooggggeettttii  vvaa  iinnddiiccaattoo  iill  vvaalloorree  nnoommiinnaallee  ddeellllaa  qquuoottaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  eesspprreessssaa  iinn  lliirree  oo  iinn

eeuurroo  ((nnoonn  èè  aammmmeessssaa  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  iinn  ppeerrcceennttuuaallee  oo  ttrraammiittee  uunnaa  ffrraazziioonnee)),,  qquuaallee  rriissuullttaa  ddaallll''  aattttoo

ccoossttiittuuttiivvoo  oo  ddaallllee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee..

 QQuuaalloorraa  iill  ssoocciioo  ssiiaa  ttiittoollaarree  ddeellllaa  ppiieennaa  pprroopprriieettàà  ddeellllaa  qquuoottaa  iill  vvaalloorree  vvaa  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  ccaasseellllaa  AA..

 NNeell  ccaassoo  ddii  ccoossttiittuuzziioonnee  ddii  uussuuffrruuttttoo  ssuullllaa  qquuoottaa::

••  nneellllaa  ccaasseellllaa  BB    vvaa  iinnddiiccaattoo  iill  vvaalloorree  nnoommiinnaallee  ddeellllaa  qquuoottaa  ddii  ccuuii  iill  ssoocciioo  èè  ttiittoollaarree  qquuaallee  nnuuddoo

pprroopprriieettaarriioo,,  ccoonn  iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  nnoommee//ccooggnnoommee  oo  rraaggiioonnee//ddeennoommiinnaazziioonnee  ssoocciiaallee  ee  ccooddiiccee

ffiissccaallee  ddeell  ssooggggeettttoo  oo  ddeeii  ssooggggeettttii  ttiittoollaarrii  ddeellll’’uussuuffrruuttttoo  ((nneell  ccaassoo  ddii  ccoonnttiittoollaarriittàà  iill

nnoommee//ccooggnnoommee  oo  rraaggiioonnee//ddeennoommiinnaazziioonnee  ssoocciiaallee  ee  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  nneell  qquuaaddrroo

NNOOTTEE  oovvvveerroo  iinn  uunn  aallttrroo  IInntteerrccaallaarree  PP))

••  nneellllaa  ccaasseellllaa  CC  vvaa  iinnddiiccaattoo  iill  vvaalloorree  nnoommiinnaallee  ddeellllaa  qquuoottaa  ddeellllaa  qquuaallee  èè  uussuuffrruuttttuuaarriioo  iill  ssooggggeettttoo

iinnddiiccaattoo  aall  qquuaaddrroo  11,,  ccoonn  iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  nnoommee//ccooggnnoommee  oo  rraaggiioonnee//ddeennoommiinnaazziioonnee  ssoocciiaallee  ee

ccooddiiccee  ffiissccaallee  ddeell  ssooggggeettttoo  oo  ddeeii  ssooggggeettttii  ttiittoollaarrii  ddeellllaa  nnuuddaa  pprroopprriieettàà  ((nneell  ccaassoo  ddii  ccoonnttiittoollaarriittàà  iill

nnoommee//ccooggnnoommee  oo  rraaggiioonnee//ddeennoommiinnaazziioonnee  ssoocciiaallee  ee  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  nneell  qquuaaddrroo

NNOOTTEE  oovvvveerroo  iinn  uunn  aallttrroo  IInntteerrccaallaarree  PP))

 SSeeccoonnddoo  ll’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  mmaaggggiioorriittaarriiaa  llaa  qquuaalliiffiiccaa  ddii  ssoocciioo  ssppeettttaa  aall  nnuuddoo  pprroopprriieettaarriioo..

 NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  vvii  ssiiaannoo  ppiiùù  nnuuddii  pprroopprriieettaarrii  oo  ccoossuuffffrruuttttuuaarrii,,  iinn  rreeggiimmee  ddii  ccoonnttiittoollaarriittàà  ssuullllaa  qquuoottaa,,  ssii

iinnddiiccaannoo  ii  ddaattii  aannaaggrraaffiiccii  eedd  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  ddeeii  ccoonnttiittoollaarrii  nneell  qquuaaddrroo  NNOOTTEE..

 QQuuaalloorraa  ll’’uuffffiicciioo  ddeell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  rriitteennggaa  aammmmiissssiibbiillee  ll’’iissccrriizziioonnee  ddii  uulltteerriioorrii  vviinnccoollii  ssuullllaa

qquuoottaa  ddii  ssoocciieettàà  ddii  ppeerrssoonnee  qquuaallii  aadd  eesseemmppiioo  iill  ppeeggnnoo,,  iill  ppiiggnnoorraammeennttoo  oo  iill  sseeqquueessttrroo  ssuu  uunnaa  qquuoottaa

ddeell  ssoocciioo  ddii  ssoocciieettàà  ddii  ppeerrssoonnee,,  vvaannnnoo  iinnddiiccaattii  ii  ddaattii  aannaaggrraaffiiccii  eedd  iill  ccooddiiccee  ffiissccaallee  ddeell  ccrreeddiittoorree

ppiiggnnoorraattiizziioo,,  ddeell  sseeqquueessttrraannttee,,  oo  ccoommuunnqquuee  ddeell  ssooggggeettttoo  bbeenneeffiicciiaarriioo  ddeell  vviinnccoolloo,,  nneell  qquuaaddrroo  NNOOTTEE

oo  iinn  uunn  aallttrroo  IInntteerrccaallaarree  PP..

 NNeellll’’uullttiimmaa  ccaasseellllaa  vvaa  iinnddiiccaattoo  iill  nnuummeerroo  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  ddeellll’’aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo//ppaattttii  ssoocciiaallii  iinn  ccuuii  ssoonnoo

ddeessccrriittttee  llee  eevveennttuuaallii  pprreessttaazziioonnii  dd’’ooppeerraa  ccoonnffeerriittee  iinn  ssoocciieettàà,,  oovvvveerroo  --  nneell  ccaassoo  ddii  ssoocciieettàà  sseemmpplliiccii

nnoonn  ddooccuummeennttaattee  ppeerr  aattttoo  ppuubbbblliiccoo  oo  ssccrriittttuurraa  pprriivvaattaa  aauutteennttiiccaattaa  ––  llaa  ddeessccrriizziioonnee  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii

dd’’ooppeerraa  ccoonnffeerriittee  iinn  ssoocciieettàà  ddaall  ssoocciioo..

 



 77//  NNOOTTIIZZIIEE  RR..EE..AA..::  AALLTTRREE  CCAARRIICCHHEE  OO  QQUUAALLIIFFIICCHHEE  NNOONN  PPRREEVVIISSTTEE  DDAALL  RREEGGIISSTTRROO

DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE

 PPeerr  ii  ssooggggeettttii  iissccrriittttii  nneell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee,,  qquueessttoo  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo  ssoolloo  ssee  llaa  ppeerrssoonnaa

rriivveessttee,,  iinn  aaggggiiuunnttaa  oo  mmeennoo  aallllee  ccaarriicchhee  ddii  ccuuii  aall  qquuaaddrroo  33,,  ppaarrttiiccoollaarrii  qquuaalliiffiicchhee  oo  rreessppoonnssaabbiilliittàà

tteeccnniicchhee  pprreevviissttee  ddaa  lleeggggii  ssppeecciiaallii..

 PPeerr  ii  ssooggggeettttii  iissccrriittttii  ssoollttaannttoo  nneell    RR..EE..AA..  iill  qquuaaddrroo  ssii  rriiffeerriissccee  ssiiaa  aa  ppeerrssoonnee  ccoonn  ccaarriicchhee

rraapppprreesseennttaattiivvee  oo  ccoonn  ppootteerrii  ddii  ffiirrmmaa,,  ssiiaa  aa  qquuaalliiffiicchhee  oo  rreessppoonnssaabbiilliittàà  tteeccnniicchhee  pprreevviissttee  ddaa  lleeggggii

ssppeecciiaallii..

 OOllttrree  aallllaa  ddaattaa  ddeellllaa  nnoommiinnaa  oo  ddeellllaa  mmooddiiffiiccaa,,  vvaa  iinnddiiccaattaa,,  oovvee  pprreevviissttaa,,  llaa  dduurraattaa  ddeellll''  iinnccaarriiccoo..

QQuueessttoo  qquuaaddrroo  vvaa  ccoooorrddiinnaattoo  ccoonn  ii  mmoodd..  SS55  qq..  BB77,,  UULL  qq..  AA1111  ee  CC99,,  SSEE  qq..  AA22  ee  BB22,,  II11  qq..  1199,,  II22  qq..1100

 

 99//  IISSCCRRIIZZIIOONNII  IINN  AALLBBII,,  RRUUOOLLII,,  eettcc  DDEELLLLAA  PPEERRSSOONNAA

 VVaannnnoo  iinnddiiccaattii  ggllii  eessttrreemmii  ddeellllee  iissccrriizziioonnii  iinn  aallbbii,,  rruuoollii,,  eettcc..  rriiffeerriittii  aallllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  qquuaaddrroo  11,,  aallllee

qquuaallii  èè  ssuubboorrddiinnaattoo  ll''  eesseerrcciizziioo  ddeellll''  aattttiivviittàà    eeccoonnoommiiccaa  eesseerrcciittaattaa  ddaallll’’iimmpprreessaa..

 

 AAvvvveerrtteennzzee  ppeerr  ii  ssiinnddaaccii

 VVeeddeerree  iill  ppaarraaggrraaffoo  99  ddeellllaa  ppaarrttee  ggeenneerraallee..

 

 

 NNOOTTEE

 IIll  qquuaaddrroo  vvaa  ccoommppiillaattoo  ssoolloo  ppeerr  ll''iinnddiiccaazziioonnee  ddii  ddaattii  ee  nnoottiizziiee  oobbbblliiggaattoorrii,,  nnoonn  ccoommpprreessii  oo  nnoonn

ccoonntteenniibbiillii  nneeii  qquuaaddrrii  pprreecceeddeennttii  ((aadd  eess..  ppeerr  ll’’iippootteessii  ddii  lliimmiittaazziioonnii  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  aaggiirree  ddeell

ssooggggeettttoo))

 

 FFIIRRMMAA  DDEELLLLAA  PPEERRSSOONNAA

 IIll  mmooddeelllloo  vvaa  ffiirrmmaattoo  ssoollaammeennttee  nneeii  sseegguueennttii  ccaassii::

 aa))  -- qquuaannddoo  vviieennee  ddeeppoossiittaattoo  sseeppaarraattaammeennttee  ddaa  uunnoo  ddeeii  mmooddeellllii  pprriinncciippaallii  ((SS11,,  SS22,,  SS33,,  SS55,,  RR,,  UULL,,

SSEE));;

 bb))  -- qquuaannddoo,,  ppuurr  eesssseennddoo  pprreesseennttaattoo  iinn  aalllleeggaattoo  aadd  uunnoo  ddeeii  pprreeddeettttii  mmooddeellllii  pprriinncciippaallii,,  ssuu  qquueessttii

nnoonn    ssiiaa  ccoonntteennuuttaa  ll’’iissccrriizziioonnee  ddii  nnoommiinnaa  ee//oo  iill  ddeeppoossiittoo  ddii  ffiirrmmaa  ddeell  ssooggggeettttoo..

 QQuueessttoo  mmooddeelllloo  nnoonn  èè  ffiirrmmaattoo,,  ggeenneerraallmmeennttee,,  iinn  qquuaannttoo  aalllleeggaattoo  ddii  aallttrrii  mmooddeellllii  ((SS11,,  SS22,,  SS33  eedd  RR))  ee

rriippoorrttaa  ssoollaammeennttee  ddaattii  aannaaggrraaffiiccii  rreellaattiivvii  aaii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii..

 II  mmooddeellllii  ddii  iissccrriizziioonnee  nneell  rreeggiissttrroo  ddeellllee  iimmpprreessee  ee  nneell  RREEAA  ddeevvoonnoo  rriippoorrttaarree  llaa  ffiirrmmaa  aauutteennttiiccaattaa

qquuaannddoo  ssiiaa  pprreevviissttoo  iill  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ffiirrmmaa  ee//oo  ll’’iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  nnoommiinnaa  ddaall  ccooddiiccee  cciivviillee  oo  ddaa  aallttrree



ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ccoommpprreessoo  iill  RRDD  2200..99..3344  nn..  22001111  rriicchhiiaammaattoo  ddaallll’’aarrtt..  99  ddeell  DDPPRR  558811//9955..

LL’’aauutteennttiiccaa  nnoonn  èè  nneecceessssaarriiaa  ssee  ll’’iinntteerreessssaattoo  ssoottttoossccrriivvee  iill  mmooddeelllloo  aalllloo  ssppoorrtteelllloo  ccaammeerraallee::  iinn  ttaall

ccaassoo  ssii  pprroocceeddeerràà  aallll’’aacccceerrttaammeennttoo  ddeellll’’iiddeennttiittàà  ddeell  ffiirrmmaattaarriioo  ttrraassccrriivveennddoo  ii  ddaattii  ddeessuunnttii  ddaa  uunn

ddooccuummeennttoo  ddii  iiddeennttiittàà  vvaalliiddoo..

             IIll  ddeeppoossiittoo  ddii  ffiirrmmaa  ee//oo  ll’’iissccrriizziioonnee  ddeellllaa  nnoommiinnaa  èè  pprreevviissttoo  nneeii  sseegguueennttii  ccaassii::

 a) - per gli amministratori delle società di persone, delle società di capitali, delle

cooperative e per tutti gli altri soggetti collettivi iscritti nel registro delle imprese;

 b) - per i liquidatori di tutti i soggetti di cui alla lettera a)-;

 c) - per gli institori ed i procuratori;

 d) - per i preposti alle sedi secondarie;

 e) - per i rappresentanti delle società estere con sede secondaria in Italia;

 f) – per il rappresentante comune degli obbligazionisti;

 g) – per l’imprenditore individuale;

 h) – per i legali rappresentanti di soggetti iscritti nel REA.

 Per quanto riguarda gli amministratori si avverte che in ogni caso, una persona che

assume una carica per un determinato soggetto giuridico anche per una carica differente, non deve

autenticare la firma. Si applica quanto previsto al paragrafo 9.2 delle avvertenze generali.

             QQuuaalloorraa  llaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeell  mmooddeelllloo  ssiiaa  rriicchhiieessttaa  aaii  ssoollii  ffiinnii  ddeellllaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa

ddoommaannddaa  ((eess..  vvaarriiaazziioonnii  ddii  rreessiiddeennzzaa))  ee  llaa  ffiirrmmaa  nnoonn  ssiiaa  aauutteennttiiccaattaa,,  ssii  aapppplliiccaa  ll’’aarrtt..  33  ccoommmmaa  1111

ddeellllaa  lleeggggee  112277//9977  ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ddaallllaa  lleeggggee  119911//9988  ee  ppeerrttaannttoo::

 a) - se gli interessati si presentano allo sportello camerale si provvederà ad accertare

l’identità dei firmatari trascrivendo i dati desunti da un documento di identità valido;

 b) - se la domanda è presentata tramite terzi o per posta, i firmatari devono allegare la

fotocopia semplice di un documento di identità valido.


