Разлики между ООД и АД
При ООД има дялове
ООД е затворено дружество и прехвърлянето на дялове става по
реда за приемане на нов съдружник (решение на ОС с мнозинство
от 3/4)

Прехвърлянето на дялове става в писмена форма с нотариална
заверка на подписите, като е необходимо и вписване в Търговския
регистър.

при АД/ЕАД акции
Акциите се прехвърлят свободно
Това различие обаче е законово и договорно може да се премахне, с
уговорки в учредителния договор е възможно да се предвиди свободно
прехвърляне на дялове при ООД и ограничения при прехвърлянето на
акции.
При акциите има различни режими:
-поименните акции с джиро, което трябва да е вписано в книгата на
поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството;
-безналичните чрез вписване в Централния депозитар.
-акциите на приносител се прехвърлят с просто предаване;

Участието в ООД не е материализиран в ЦК, това различие е найсъществено и е закрепено императивно в чл. 128 от ТЗ:
Удостоверението, издадено на съдружниците за участието им в
дружеството, не е ценна книга

И в трите хипотези не е необходимо вписване в търговския регистър.
ТЗ казва, че капитала при АД е разделен на акции. Това означава,
че правата на акционерите са материализирани върху акции.

При ООД участието не е материализирано в ЦК не може да се
опрости прехвърлянето на дялове, а при АД участието е
материализирано в ЦК и не може да се усложни прехвърлянето на
акции. Ако съдружниците в ООД искат да материализират участието
си в акции трябва да преобразуват ООД в АД, а в обратната хипотеза
АД в ООД.
При ООД се отговаря до размера на дела.
Размерът на отговорността на акционера е до размера на
При определени обстоятелства обаче съдружникът може да отговаря
номиналната (емисионната) стойност на акциите.
и за повече чл. 121, ал.2 от ТЗ: Когато делът не може да бъде
изплатен или внесен от съдружника, който ги дължи, и няма
възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите
съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете
си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред,
т.е. максималната отговорност на съдружник може да бъде до
размера на капитала. Това също е императивно различие.
Съдружникът трябва да направи вноската си до 2 години + 5 години
обща погасителна давност. Ако вноската не се събере от
дружеството, тя може да се търси от кредиторите по чл. 134 ЗЗД.

