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Het Surinaams Wetboek van Koophandel is onlangs gewijzigd en de
KKF is uiteraard betrokken geweest in het proces tot goedkeuring
van de wetswijzigingen. In juni 2016 ontving de Kamer, die het
Handelsregister beheert, de ontwerp wet ter becommentariëring. De
wijzigingen beogen investeerders c.q. ondernemers, bij het opstarten
van een onderneming/ N.V., zo min mogelijk te confronteren met tijdrovende administratieve obstakels en onnodige kosten.

Definitie
Vóór de wetswijziging
werd onder een N.V. een
vennootschap aangeduid
met een in aandelen verdeeld maatschappelijk
kapitaal, waarin vennoten
met één of meer aandelen deelnemen. Nu is een
N.V. een rechtspersoon
met één of meer op naam
gestelde aandelen.
Aandelen aan toonder zijn
afgeschaft. De gewijzigde
wet, die op 18 augustus
2016 in werking trad,
staat slechts N.V.’s toe
met aandelen op naam.
Voor N.V.’s die vóór deze
datum werden opgericht
geldt een overgangsbepaling van drie jaren. Binnen
deze periode moeten alle
aandelen aan toonder
worden omgezet in aandelen op naam. Voorts
moeten de statuten van
deze N.V.’s worden gewij-

Wist

zigd. Houders van aandelen aan toonder moeten
hun toonderbewijzen inleveren tegen inschrijving
van hun aandeelhouderschap in het aandeelhoudersregister. Dit al dan
niet tegen afgifte van aandeelbewijzen op naam
indien de N.V. deze verstrekt. De omzetting kan
tot uiterlijk 18 augustus
2019.
O p r i c h t i n g
De presidentiële verklaring van geen bezwaar is
afgeschaft. De akte moet
nu slechts door een notaris worden gepasseerd.
Het belangrijkste voordeel
is een aanzienlijk kortere
oprichtingstijd voor N.V.’s
en een kostenbesparingvan
SRD
350,--.
Krachtens artikel 33 lid 2
van de gewijzigde wet kan
een N.V. al door één persoon worden opgericht. Er
is wel een vorm vereiste,
de akte moet namelijk
notarieel zijn verleden. Is
de oprichter de Staat, dan
hoeft de akte niet door een
notaris te zijn gepasseerd
of opgemaakt. Een N.V.
oprichten kan ook door
gebruik te maken van
standaardmodel statuten.
Deze moeten nog bij
beschikking worden vastgesteld door de Minister
van Handel en Industrie.
De akte mag ook in een
andere taal dan het
Nederlands worden verleden mits de notaris die de
akte opmaakt die taal
beheerst. Toch moet er
steeds een Nederlandse
versie van de akte, getekend door een beëdigde
vertaler, worden meegegeven. De N.V. mag nu
ook aangeduid worden als
‘Limited Company by
Shares’ of kortweg ‘Ltd’.
Dwingend is voorgeschreven dat de N.V. domicilie
houdt in Suriname.
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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Surinaams wetboek van Koophandel
gewijzigd

De wijzigingen die in het
Wetboek van Koophandel
zijn aangebracht,
betreffen:
1) Het aanpassen van de
definitie van de N.V.;
2) Het afschaffen van de
presidentiële verklaring
van geen bezwaar;
3) Het mogen opmaken
van de akte in een andere
taal
dan
het
Nederlands;
4) Het behalve in het
Nederlands ook in het
Engels mogen aanduiden
van de N.V.;
5) Het afschaffen van de
publicatieverplichting in
het Advertentie blad van
de
Republiek
Suriname(ARS);
6) Het verder aanscherpen van de aansprakelijkheid;
7) Het mogen gebruikmaken
van
meerdere
bestuursmodellen;
8) Het vervangen van het
begrip maatschappelijk
kapitaal door nominaal
kapitaal.
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Aansprakelijkheid
N.V.’s die voor de wetswijzigingen werden opgericht, maar nog niet in het
Handelsregister zijn ingeschreven moeten hun statuten
verplicht
laten
publiceren
in
het
Advertentieblad van de
R e p u b l i e k
Suriname(ARS). Leden
van de RvC zijn aansprakelijk als de directeur.
Aandeelhouders kunnen
in privé aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde
of alle schulden van de
N.V. als dit in de statuten
i s o p g e n o m e n .
Bestuurders zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor handelingen gepleegd in naam
van de N.V. voordat deze
in het Handelsregister
werd ingeschreven. Artikel
103 van de gewijzigde wet
stelt dat als de N.V. geen
RVC heeft de akte van
oprichting kan bepalen dat
er een Algemeen en een
Uitvoerend bestuur is. Het
Algemeen.Bestuur
benoemt het Uitvoerend
Bestuur en houdt er toezicht op. Het uitvoerend
bestuur treedt in naam en
onder verantwoordelijkheid van de N.V. naar buiten. De N.V. wordt rechtspersoon op het moment
dat de akte is gepasseerd
door de notaris en partijen
hunhandtekening
geplaatst hebben op de
akte. De registratie heeft
puur te maken met de
aansprakelijkheid.De
gewijzigde wet vereenvoudigt de oprichting van
N.V’s nog meer . Zij biedt
meer garanties aan crediteurs doordat de verantwoordelijkheid is aangescherpt. De oprichtingskosten die verlaagd zijn,
zullen met het implementeren
van
standaard
modelstatuten nog lager
uitvallen. RMD

dat ?

Elke leider of manager van een bedrijf of andersoortige organisatie wenst
loyaliteit van hen aan wie leiding wordt gegeven? Loyaliteit krijg je echter
alleen als je het verdient en laat zien dat je het verdient. Zij die loyaliteit ontvangen schenken zelf ook loyaliteit en tonen waardering voor standpunten,
problemen, wensen en ambities van ondergeschikten, collega’s en gezinsleden. Ze zijn geïnteresseerd in het welzijn van hun volgers en gaan open
en rechtvaardig met hen om. De sterke en zwakke kanten van een bedrijf,
een gezin of een groep zijn altijd een afspiegeling van de sterke en zwakke
kanten van de persoon die optreedt als leider. Een bekende guru op dit
gebied zei eens: ‘Loop een bedrijf binnen en binnen 5 minuten weet je wat
het energieniveau van de organisatie is. Klanten/cliënten voelen bijna direct
aan hoe graag de leden van je team met je samenwerken en hoe graag jij
met je team samenwerkt’. Hij adviseert alsvolgt: ‘Als het je zwaar valt om de
mensen met wie je werkt zover te krijgen dat ze voldoen aan de door jou
gewenste standaard, doe dan eerst een stap terug en kijk naar jezelf: houd
jij je zelf in je eigen werk wel aan die standaard, of is het alleen maar iets
wat je voor anderen preekt?’ De principes van leiderschap krijg je volgens
deskundigen het snelst onder de knie door ze continu in gedachten te houden en ernaar te leven totdat ze op den duur je tweede natuur zijn geworden. Je zal anderen dan effectief kunnen leiden. Hoe gevoeliger je als leider/manager bent t.o.v. anderen, hoe beter je kan begrijpen hoe ze zichzelf
zien, hoe ze tegen jou aankijken en tegen de dingen die je tegen hen zegt
of die je hen gebied. Wanneer mensen geloven dat er waarde wordt gehecht
aan hun bijdrage, beginnen ze de moed te ontwikkelen om te handelen naar
wie ze zijn. Ze evolueren dan op natuurlijke wijze tot wie ze in werkelijkheid
zijn. Mensen worden hun eigen leiders wanneer ze zichzelf in de hand hebben. De mens wordt zijn eigen leider door trouw te zijn aan zijn echte zelf,
degene die hij/zij ten diepste is.

Handels- en exportpromotie Maleisië

Ondernemersavond

Mr. Edison Choong Wan Sern, Trade Commissioner van Matrade,
gaf onlangs een presentatie op onze ondernemersavond over handels en exportpromotie In Maleisië. Matrade formuleert en implementeert marketingstrategieën en organiseert promotionele activiteiten in Maleisië en de rest van de wereld. Maleisië is op de
wereldlijst van handelsnaties nr 24. In productiebedrijven en
bepaalde dienstverlenende bedrijven mogen buitenlanders voor
100% aandeelhouder zijn. Het land beschermt investeerders en
intellectueel eigendom. Multinationals uit meer dan 60 landen hebben in Maleisië geïnvesteerd in meer dan 6000 projecten. Volgens
AT Kearney’s Confidence Index behoort Maleisië tot de 10 aantrekkelijkste landen voor buitenlandse investeerders. Op de ranglijst
van meest concurrerende landen staat het land nr. 12-14 in het
IMD World Competitiveness Yearbook van 2015. En als het gaat
om het gemak van zakendoen staat Maleisië nr. 6 in het Doin
Business Wereldbankrapport van 2014. Matrade wordt in Suriname
vertegenwoordigd door Management Consultant Roy Smits, oud
voorzitter van de KKF.
RMD
Citaat
“Bij oprechte communicatie gaat om wederzijds begrip. De
gesprekspartners presenteren helder hun ideeën, standpunten en
bedoelingen en begrijpen elkaar uitstekend omdat ze bereid zijn met
empathie en begripvol naar elkaar te luisteren.” (Yor Sunitram)

Onderwerp:
Onecoin
and Bitcoin, the new
Cryptocurrency technology and Blockchain
Inleiders : dhr. R.
Schuitenmaker, bestuurslid KKF
Datum: 13 Dec. 2016
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Plaats: Conferentiezaal
KKF-Beursterrein, Prof.
W.J.A.Kernkampweg 37.
Investeren in de nieuwe
Cryptocurrencies
OneCoin en BitCoin?
Kom luisteren naar de
mogelijkheden en de
voordelen hiervan
Bezoek de KKF-ondernemersavonden.
Elke dinsdagavond van
19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.
Leer elkaar kennen, leer
van elkanders werk en
problemen
en
zoek
samen naar
oplossingen!

Follow us on:
www.facebook.com/kkf.suriname
KKF Suriname

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
DOSSIER

HANDELSNAAM

ADRES

42705

WASEF SULEIMAN AL RAMAHI

Jodenbreestraat 54

Importeur

44235

ZHOU RENCHENG

Martinstraat 2

Importeur, Exporteur

44297

LIAO CHAOXIA

Cocobiacoweg 82

Importeur

44304

SWAN TRADE

Jagroepstraat 22

Importeur, Exporteur, Inklaarder

44312

FENG MAOZHAO

Onyxstraat 34

Importeur

44335

DD ESTATE

Fitoniastraat 18

Bemiddelingsbureau

44339

HAN ZHENYING

Lijnweg 125

Importeur, Exporteur

44342

J. ZHAO IMPORTS

Verlengde Hoogestraat 35

Importeur

44349

ZENG GUOHUA

Cocobiacoweg 70

Importeur

44367

ADVIES- EN BEMIDDELINGSBU- Watermolenstraat 22
REAU DE MOGELIJKHEID

44399

PARACALL CONSULTANCY

Verlengde Weidestraat 45

44401

ASCOT HOUSE

Hk Pluto-/heliostraat 86

44402

TOUCH OF CLASS SOLUTION

Mopestraat 12

Importeur

44410

SHI CONGJIN

Gravenberchstraat 34

Importeur

44427
44436

BOUWMANAGEMENT SURINAME Dorpwest 29
(BOMAS)
WANG JIANQING
Veldhuizenlaan 48

44439

SU WEIMING

Prinsenstraat 52

44442

U.V. GANPAT

44445

PETRUS P. MAUNI

Waterkant Centrale Markt stand no: Standhouder
464 (2m) / 465 (2m)
Heiligenweg En Omgeving
Taxibedrijf

44446

DERRICK'S IMPORT & EXPORT

Bauxietstraat 1

44455

SOEKHOE KANTIEKOEMAAR

Corantijnpolder Serie B no. 45

44469

PAL PRODUCTIES

Bombaystraat 16

Servicebureau

44474

AC OKOLO IMPORT & EXPORT

Kwattaweg 224

Importeur, Exporteur, Winkelier

44490

BESTEFA
BouwSchilderwerken
C.A. ACCORD

44857

Straal-

ACTIVITEIT

Managementbureau
Importeur
Eet- En Drankinrichting

en Van 't Hoogerhuysstraat 148

Residastraat 20

KKF INFO

Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Adviesbureau,
Bemiddelingsbureau
Eet- En Drankinrichting

Importeur, Exporteur, Grafisch
Bedrijf, Promotion Bureau
Importeur, Exporteur

Aannemer
Winkelier

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in

Bekijkt u onze programma, KKF Info,
Suriname door het zakenleven te dienen, te
elke dag op SCC - TV channel 20.2
vertegenwoordigen en te versterken.
Ti j d : 1 7 . 3 0 p m

