ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113.
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ
Άρθρο
1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερµηνεία. Πρώτο Παράρτηµα
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ΚΑΤΑTΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ I
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ιδρυτικό Έγγραφο
Τρόπος σύστασης εταιρείας ως νοµικού προσώπου
Απαιτήσεις σχετικά µε το ιδρυτικό έγγραφο
Χαρτοσήµανση και υπογραφή του ιδρυτικού εγγράφου
Περιορισµός στην τροποποίηση ιδρυτικού εγγράφου
Τρόπος µε τον οποίο και έκταση στην οποία δυνατό να αλλαχτούν σκοποί της εταιρείας
Καταστατικό
Καταστατικό που καθορίζει κανονισµούς για εταιρείες
Κανονισµοί που απαιτούνται σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση
Υιοθέτηση και εφαρµογή του Πίνακα Α. Πρώτο Παράρτηµα
Τύπωµα, χαρτοσήµανση, και υπογραφή καταστατικού
Αλλαγή καταστατικού µε ειδικό ψήφισµα
Τύπος Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού
Τύποι ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού που απαιτούνται από το Νόµο
Εγγραφή
Εγγραφή ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού
Αποτέλεσµα εγγραφής
Εξουσία εταιρείας να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία. ∆εύτερο Παράρτηµα
Αναµφισβήτητο πιστοποιητικού σύστασης
∆ιατάξεις σε σχέση µε Ονόµατα Εταιρειών
Ανεπιθύµητο όνοµα
Αλλαγή ονόµατος
Εξουσία παράλειψης του "λίµιτεδ" στο όνοµα φιλανθρωπικών και άλλων εταιρειών
Γενικές ∆ιατάξεις σε σχέση µε Ιδρυτικά Έγγραφα και Καταστατικά
Αποτέλεσµα ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού
∆ιάταξη για το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό εταιρειών περιορισµένης ευθύνης µε
εγγύηση
Αλλαγές στο ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό που αυξάνουν την ευθύνη για συνεισφορά
στο µετοχικό κεφάλαιο, δεν δεσµεύουν τα υφιστάµενα µέλη χωρίς τη συγκατάθεσή τους
Εξουσία αλλαγής όρων ιδρυτικού εγγράφου που µπορούσαν να περιλαµβάνονται στο
καταστατικό
Αντίγραφα ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού να δίνονται στα µέλη
Εκδοµένα αντίγραφα του ιδρυτικού εγγράφου πρέπει να περιέχουν τις αλλαγές
Ιδιότητα µέλους Εταιρείας
Ορισµός µέλους
Ιδιότητα µέλους µητρικής εταιρείας
Ιδιωτικές Εταιρείες
Έννοια "ιδιωτικής εταιρείας"
Συνέπειες παράλειψης συµµόρφωσης µε όρους που καθιστούν εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία
Έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή να παραδίνεται στον έφορο από εταιρεία µε την
παύση εταιρείας να είναι ιδιωτική εταιρεία. Τρίτο Παράρτηµα. Τέταρτο Παράρτηµα
Μείωση του Αριθµού των Μελών κάτω από το Ελάχιστο Νόµιµο Όριο
Μέλη είναι χωριστά υπεύθυνα για χρέη όταν οι εργασίες διεξάγονται µε λιγότερα από επτά,
ή σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας λιγότερα από δύο, µέλη
Συµβάσεις κλπ.
Τύπος συµβάσεων
Σνναλλαγµατικές και γραµµάτια σε διαταγή
Εκτέλεση εγγράφων στο εξωτερικό
Εξουσία εταιρείας να διατηρεί επίσηµη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό
Επικύρωση Εγγράφων
Επικύρωση εγγράφων
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
Πρόσκληση για εγγραφή
Χρονολόγηση πρόσκλησης για εγγραφή
Θέµατα που πρέπει να αναφέρονται και εκθέσεις που πρέπει να αναφέρονται στην
πρόσκληση για εγγραφή. Τέταρτο Παράρτηµα
Συγκατάθεση εµπειρογνώµονα στην έκδοση πρόσκλησης για εγγραφή που περιέχει έκθεση
εκ µέρους του
Εγγραφή πρόσκλησης για εγγραφή. Τέταρτο Παράρτηµα
Περιορισµός στην αλλαγή όρων πρόσκλησης για εγγραφή ή δήλωσης αντί πρόσκλησης για
εγγραφή
Αστική ευθύνη για ανακριβείς δηλώσεις στην πρόσκληση για εγγραφή
Ποινική ευθύνη για ανακριβείς δηλώσεις στην πρόσκληση για εγγραφή
Έγγραφο που περιέχει προσφορά για πώληση µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων θεωρείται
ως πρόσκληση για εγγραφή
Ερµηνεία διατάξεων που αφορούν τις προσκλήσεις για εγγραφή
Παραχώρηση
Απαγόρευση παραχώρησης εκτός αν λήφθηκε ελάχιστο ποσό εγγραφής. Τέταρτο
Παράρτηµα
Απαγόρευση παραχώρησης σε ορισµένες περιπτώσεις εκτός αν δήλωση αντί πρόσκλησης για
εγγραφή παραδόθηκε στον έφορο. Πέµπτο Παράρτηµα
Αποτέλεσµα αντικανονικής παραχώρησης
Αιτήσεις για, και παραχώρηση µετοχών και χρεωστικών οµολόγων
Έκθεση για τις παραχωρήσεις
Προµήθειες και Εκπτώσεις, κλπ.
Εξουσία πληρωµής ορισµένων προµηθειών και απαγόρευση πληρωµής άλλων προµηθειών,
εκπτώσεων, κλπ.
Απαγόρευση διάταξης για οικονοµική βοήθεια από εταιρεία για αγορά ή εγγραφή για
µετοχές αυτής της ίδιας ή της µητρικής της εταιρείας
Ερµηνεία Αναφορών σε προσφορά Μετοχών
ή Χρεωστικών Οµολόγων στο Κοινό
Ερµηνεία αναφορών σε προσφορά µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων στο κοινό
Έκδοση Μετοχών Υπέρ το ΄Αρτιο και Υπό το Άρτιο
και Εξαγοράσιµες Προνοµιούχες Μετοχές
∆ιάθεση ποσών υπέρ το άρτιο του εισπράττονται κατά την έκδοση των µετοχών.
Όγδοο Παράρτηµα
Εξουσία έκδοσης µετοχών υπό το άρτιο
Εξουσία για έκδοση εξαγοράσιµων προνοµιούχων µετοχών
∆ιάφορες ∆ιατάξεις πον αφορούν το Μετοχικό Κεφάλαιο
Εξουσία εταιρείας να διευθετεί την πληρωµή διαφορετικών ποσών πάνω σε µετοχές
Ευθύνη αποθεµατικού εταιρείας
Εξουσία εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές για αλλαγή του µετοχικού της
κεφαλαίου
Ειδοποίηση στον έφορο για την ενοποίηση µετοχικού κεφαλαίου µετατροπής µετοχών σε
ποσοστό κεφαλαίου, κλπ.
Ειδοποίηση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Εξουσία εταιρείας να πληρώνει τόκο από το κεφάλαιο σε ορισµένες περιπτώσεις
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Ειδικό ψήφισµα για µείωση µετοχικού κεφαλαίου
Αίτηση στο ∆ικαστήριο για διάταγµα επικύρωσης, ενστάσεις από πιστωτές, και διευθέτηση
καταλόγου ενισταµένων πιστωτών
∆ιάταγµα που επικυρώνει τη µείωση και εξουσίες ∆ικαστηρίου κατά την έκδοση τέτοιου
διατάγµατος
Εγγραφή διατάγµατος και πρακτικού για τη µείωση
Ευθύνη µελών αναφορικά µε µειωθείσες µετοχές
Ποινή για απόκρυψη ονόµατος πιστωτή, κλπ.
Μεταβολή ∆ικαιωµάτων Μετόχων
∆ικαιώµατα κατόχων ειδικών τάξεων µετοχών
Μεταβίβαση Μετοχών και Χρεωστικών Οµολόγων,
Απόδειξη τίτλου, κλπ.
Φύση µετοχών
Αρίθµηση µετοχών
Η µεταβίβαση δεν καταχωρείται παρά µόνο µε την προσαγωγή µεταβιβαστικού εγγράφου

Μεταβίβαση από προσωπικό αντιπρόσωπο
Καταχώρηση µεταβίβασης µετά από αίτηση εκχωρητή
Ειδοποίηση άρνησης καταχώρησης µεταβίβασης
Πιστοποίηση µεταβιβάσεων
Καθήκοντα εταιρείας αναφορικά µε την έκδοση πιστοποιητικών
Το πιστοποιητικό είναι απόδειξη τίτλου
Απόδειξη χορήγησης επικύρωσης διαθήκης
Έκδοση και συνέπεια µετοχικών ενταλµάτων στον κοµιστή
Ποινή για πλαστοπροσωπεία µετόχου
Ειδικές ∆ιατάξεις που αφορούν τα Χρεωστικά Οµόλογα
83. Μητρώο κατόχων χρεωστικών οµολόγων
84. ∆ικαίωµα επιθεώρησης µητρώου κατόχων χρεωστικών οµολόγων και σε αντίγραφα µητρώου
και συµβολαίων εµπιστεύµατος
85. Ευθύνη εµπιστευµατοδόχων για κατόχους χρεωστικών οµολόγων
86. ∆ιηνεκή χρεωστικά οµόλογα
87. Εξουσία για επανέκδοση εξαγορασθέντων χρεωστικών οµολόγων σε ορισµένες περιπτώσεις
88. Ειδική εκτέλεση συµβάσεων για ανάληψη χρεωστικών οµολόγων
89. Πληρωµή ορισµένων χρεών από ενεργητικό που υπόκειται σε κυµαινόµενη επιβάρυνση κατά
προτεραιότητα έναντι αξιώσεων µε βάση την επιβάρυνση
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΣ
Εγγραφή Επιβαρύνσεων και Καταχώρηση Υποθηκών
90. Εγγραφή επιβαρύνσεων που γίνονται από εταιρείες εγγεγραµµένες στη ∆ηµοκρατία
91. Καθήκον εταιρείας αναφορικά µε επιβαρύνσεις πάνω σε αποκτηθείσα ιδιοκτησία
92. Καθήκον εταιρείας να καταχωρεί υφιστάµενες επιβαρύνσεις πάνω σε αποκτηθείσα
ιδιοκτησία
93. Μητρώο επιβαρύνσεων τηρείται από τον έφορο εταιρειών
94. Οπισθογράφηση πιστοποιητικού εγγραφής πάνω στα χρεωστικά οµόλογα
95. Καταχωρήσεις εξόφλησης και απαλλαγής ιδιοκτησίας από επιβάρυνση
96. ∆ιόρθωση µητρώου επιβαρύνσεων ή αρχείου υποθηκών
97. Εγγραφή εκτέλεσης ασφάλειας
∆ιατάξεις αναφορικά µε Μητρώο Επιβαρύνσεων Εταιρείας και Βιβλίο Υποθηκών και αναφορικά µε
Αντίγραφα Εγγράφων που συνιστούν Επιβαρύνσεις και Υποθήκες
98. Αντίγραφα εγγράφων που συνιστούν επιβαρύνσεις και υποθήκες να φυλάσσονται από
εταιρεία
99. Μητρώο επιβαρύνσεων και βιβλίων υποθηκών εταιρείας
100. ∆ικαίωµα επιθεώρησης
Εφαρµογή του Μέρους ΙΙΙ σε Εταιρείες που έχουν συσταθεί εκτός της ∆ηµοκρατίας
101. Εφαρµογή του Μέρους ΙΙΙ σε επιβαρύνσεις και υποθήκες που συστάθηκαν, κλπ., από
εταιρεία που συστάθηκε εκτός της ∆ηµοκρατίας
ΜΕΡΟΣ IV
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Εγγεγραµµένο Γραφείο και Όνοµα
102. Εγγεγραµµένο γραφείο εταιρείας
103. ∆ηµοσίευση ονόµατος από εταιρεία
Περιορισµοί στην Έναρξη Εργασίας
104. Περιορισµοί στην έναρξη εργασίας
Μητρώο Μελών
105. Μητρώο µελών
106. Ευρετήριο µελών
107. ∆ιατάξεις για καταχωρήσεις στο µητρώο που αναφέρονται σε εντάλµατα κατοχής µετοχών
108. Επιθεώρηση µητρώου και ευρετηρίου
109. Συνέπεια παράλειψης συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις αναφορικά µε το µητρώο από
παράλειψη αντιπροσώπου
110. Εξουσία κλείσιµου µητρώου
111. Εξουσία ∆ικαστηρίου διόρθωσης µητρώου
112. Εµπιστεύµατα δεν καταχωρούνται σε µητρώο στη ∆ηµοκρατία
113. Μητρώο αποτελεί µαρτυρία
113Α. Κοινοποίηση αλλαγής µετοχών
Μητρώο Κτήσεων
114. Εξουσία για εταιρεία να τηρεί µητρώο κτήσεων
115. Κανονισµοί σχετικά µε µητρώο κτήσεων
116. Τέλη χαρτοσήµων σε περίπτωση µετοχών εγγεγραµµένων σε µητρώα κτήσεων
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117. ∆ιατάξεις σχετικά µε κλαδικά µητρώα που τηρούνται στη ∆ηµοκρατία
Ετήσια Έκθεση
118. Ετήσια έκθεση καταρτίζεται από εταιρεία που έχει µετοχικό κεφάλαιο. Έκτο Παράρτηµα
119. Ετήσια έκθεση καταρτίζεται από εταιρεία που δεν έχει µετοχικό κεφάλαιο. Έκτο Παράρτηµα
120. Χρόνος για συµπληρωση της ετήσιας έκθεσης
121. Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην ετήσια έκθεση
122. Πιστοποιητικά που αποστέλλονται µε την ετήσια έκθεση από ιδιωτική εταιρεία
123. Εξαίρεση ιδιωτικών εταιρείων από τις απαιτήσεις του άρθρου 121 σε ορισµένες περιπτώσεις.
Έβδοµο Παράρτηµα
Συνελεύσεις και ∆ιαδικασία
124. Θέσµια συνέλευση και θέσµια έκθεση
125. Ετήσια Γενική Συνέλευση
126. Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης µετά από αίτηση
127. ∆ιάρκεια ειδοποίησης για σύγκληση συνελεύσεων
128. Γενικές διατάξεις σχετικά µε συνεδριάσεις και ψήφους
129. Εξουσία ∆ικαστηρίου να διατάσσει συνέλευση
130. Αντιπρόσωποι
131. ∆ικαίωµα αίτησης για ψηφοφορία µε βάση τον αριθµό ψήφων
132. Ψήφιση κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας µε βάση τον άριθµο ψήφων
133. Αντιπροσώπευση νοµικών προσώπων σε συνελεύσεις εταιρειών και πιστωτών
134. Κυκλοφορία ψηφισµάτων µελών, κλπ.
135. Έκτακτα και ειδικά ψηφίσµατα
136. Ψηφίσµατα για τα οποία απαιτείται ειδική ειδοποίηση
137. Εγγραφή και αντίγραφα ορισµένων ψηφισµάτων και συµφωνιών
138. Ψηφίσµατα που εγκρίνονται σε αναβληθείσα συνέλευση
139. Πρακτικά διαδικασιών συνελεύσεων συνεδριών εταιρείας και συµβούλων και διαχειριστών
140. Επιθεώρηση βιβλίων πρακτικών
Λογαριασµοί και Έλεγχος
141. Τήρηση λογιστικών βιβλίων
142. Λογαριασµός κερδοζηµιών και ισολογισµός
143. Γενικές διατάξεις αναφορικά µε το περιεχόµενο και τύπο λογαριασµών. Όγδοο Παράρτηµα
144. Υποχρέωση να τίθενται λογαριασµοί συγκροτηµάτων ενώπιον µητρικής εταιρείας
145. Τύπος οµαδικών λογαριασµών
146. Περιεχόµενα οµαδικών λογαριασµών. Όγδοο Παράρτηµα
147. Οικονοµικό έτος µητρικής εταιρείας και θυγατρικής
148. Έννοια "µητρικής εταιρείας" και "θυγατρικής"
149. Υπογραφή ισολογισµού
150. Λογαριασµοί και έκθεση ελεγκτών να επισυνάπτονται στον ισολογισµό. Όγδοο Παράρτηµα
151. Έκθεση των συµβούλων επισυνάπτεται στον ισολογισµό
152. ∆ικαίωµα λήψης αντιγράφων ισολογισµών και εκθέσεων ελεγκτών
153. ∆ιορισµός και αµοιβή ελεγκτών
154. ∆ιατάξεις ως προς ψηφίσµατα σχετικά µε διορισµό και παύση ελεγκτών
155. Έλλειψη προσόντων για διορισµό ως ελεγκτή
156. Έκθεση των ελεγκτών και δικαίωµα πρόσβασης σε βιβλία, κλπ. Ένατο Παράρτηµα
157. Ερµηνεία αναφορών σε έγγραφα προσαρτηµένα σε λογαριασµούς. Επιθεώρηση
158. Έρευνα υποθέσεων εταιρείας µετά από αίτηση µελών
159. Έρευνα υποθέσεων εταιρείας σε άλλες περιπτώσεις
160. Εξουσία επιθεωρητών να ερευνούν στις υποθέσεις σχετιζόµενων εταιρειών
161. Παρουσίαση εγγράφων, και µαρτυρία, κατά την έρευνα
162. Έκθεση επιθεωρητών
163. ∆ιαδικασία µετά την έκθεση επιθεωρητή
164. ∆απάνες έρευνας υποθέσεων εταιρείας
165. Έκθεση επιθεωρητών αποτελεί µαρτυρία
166. ∆ιορισµός και εξουσίες επιθεωρητών να ερευνούν ιδιοκτησία εταιρείας
167. Εξουσία απαίτησης πληροφοριών για πρόσωπα που έχουν συµφέρον σε µετοχές ή χρεωστικά
οµόλογα
168. Εξουσία επιβολής περιορισµών σε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα
169. Επιφύλαξη για δικηγόρους και τρατεζίτες
Σύµβουλοι και άλλοι Αξιωµατούχοι
170. Σύµβουλοι
171. Γραµµατέας
172. Απαγόρευση σε ορισµένα πρόσωπα να είναι µοναδικοί σύµβούλοι ή Γραµµατείς
173. Ακύρωση πράξεων που έγιναν από πρόσωπο µε διπλή ιδιότητα συµβούλου και γραµµατέα

Εγκυρότητα πράξεων συµβούλων
Περιορισµοί κατά το διορισµό ή διαφήµιση συµβούλου
Μετοχές που απαιτούνται για διορισµό συµβούλων
∆ιορισµός συµβούλων να ψηφίζεται ατοµικά
Παύση συµβούλων
∆ιατάξεις για µη αποκατασταθέντες πτωχεύσαντες που ενεργούν ως σύµβουλοι
Εξουσία περιορισµού δόλιων προσώπων από του να διαχειρίζονται Εταιρείες
Απαγόρευση αφορολόγητων πληρωµών σε συµβούλους
Απαγόρευση δανείων σε συµβούλους
Απαραίτητη η έγκριση της εταιρείας για την πληρωµή από αυτή σε σύµβουλο για απώλεια
θέσης, κλπ.
184. Απαραίτητη έγκριση της εταιρείας για οποιαδήποτε πληρωµή αναφορικά µε µεταβίβαση
ιδιοκτησίας της, σε σύµβουλο για απώλεια αξιώµατος, κλπ.
185. Καθήκον συµβούλου να αποκαλύψει πληρωµή για απώλεια αξιώµατος κλπ., που έγινε
σχετικά µε µεταβίβαση µετοχών εταιρείας
186. Συµπληρωµατικές διατάξεις των άρθρων 183, 184 και 185
187. Μητρώο µετοχών, που κατέχονται από συµβούλους κλπ.
188. Λεπτοµέρειες σε λογαριασµούς για µισθούς, συντάξεις, κλπ. συµβούλων
189. Λεπτοµέρειες σε λογαριασµούς για δάνεια σε αξιωµατούχους, κλπ.
190. Γενικό καθήκον αποκάλυψης για σκοπούς των άρθρων 187, 188 και 189
191. Αποκάλυψη από συµβούλους συµφερόντων σε συµβάσεις
192. Μητρώο συµβούλων και γραµµατέων
193. Λεπτοµέρειες σχετικά µε συµβούλους σε εµπορικούς καταλόγους, εγκυκλίους, κλπ.
194. Εταιρεία δύναται να έχει συµβούλους µε απεριόριστη ευθύνη
195. Ειδικό ψήφισµα εταιρείας που κάνει ευθύνη συµβούλων απεριόριστη
196. Πρόνοιες για την εκχώρηση αξιώµατος από συµβούλους
Ακύρωση ∆ιατάξεων σε Καταστατικό ή Συµβάσεις που απαλλάσσουν
Αξιωµατούχους από Ευθύνη
197.∆ιατάξεις ως προς την ευθύνη αξιωµατούχων και ελεγκτών.
∆ιακανονισµοί και Αναδιοργανώσεις
198. Εξουσία για συµβιβασµό µε πιστωτές και µέλη
199. Πληροφορίες αναφορικά µε συµβιβασµούς µε πιστωτές και µέλη
200. ∆ιατάξεις για διευκόλυνση της αναδιοργάνωσης και συγχώνευσης εταιρειών
201. Εξουσία για απόκτηση µετοχών µετόχων που διαφωνούν µε σχέδιο ή σύµβαση που
εγκρίθηκαν από πλειοψηφία
Μειονότητες
202. Εναλλακτική θεραπεία για εκκαθάριση σε περιπτώσεις καταπίεσης
ΜΕΡΟΣ V
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
(Ι) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Τρόποι Εκκαθάρισης
203. Τρόποι εκκαθάρισης
Συνεισφορείς
204. Ευθύνη νυν και πρώην µελών ως συνεισφορέων
205. Ορισµός "συνεισφορέα"
206. Φύση της ευθύνης συνεισφορέα
207. Συνεισφορείς σε περίπτωση θανάτου µέλους
208. Συνεισφορείς σε περίπτωση πτώχευσης µέλους
(ΙΙ) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
∆ικαιοδοσία
209. ∆ικαιοδοσία εκκαθάρισης
210. Παραποµπή διαδικασίας από ένα ∆ικαστήριο σε άλλο και έκθεση γεγονότων από το
∆ικαστήριο
Περιπτώσεις που η Εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί από το ∆ικαστήριο
211. Περιπτώσεις που η εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί από το ∆ικαστήριο
212. Ορισµός ανικανότητας πληρωµής χρεών
Αίτηση Εκκαθάρισης και Συνέπειές της
213. ∆ιατάξεις αναφορικά µε αιτήσεις για εκκαθάριση
214. Εξουσίες ∆ικαστηρίου κατά την ακρόαση αίτησης
215. Εξουσία αναστολής ή περιορισµού διαδικασίας εναντίον εταιρείας
216. Ακύρωση διάθεσης ιδιοκτησίας, κλπ., µετά την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης
217. Ακύρωση κατασχέσεων στα χέρια τρίτου, κλπ., σε περίπτωση εκκαθάρισης
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

Έναρξη Εκκαθάρισης
218. Έναρξη εκκαθάρισης από το ∆ικαστήριο
Συνέπειες ∆ιατάγµατος Εκκαθάρισης
219. Αντίγραφο διατάγµατος αποστέλλεται στον έφορο
220. Αγωγές αναστέλλονται µε την έκδοση διατάγµατος εκκαθάρισης
221. Αποτέλεσµα διατάγµατος εκκαθάρισης
Επίσηµος Παραλήπτης σε Εκκαθάριση
222. Επίσηµος Παραλήπτης και Έφορος είναι επίσηµος παραλήπτης για σκοπούς εκκαθάρισης
223. ∆ιορισµός επίσηµου παραλήπτη από το ∆ικαστήριο σε ορισµένες περιπτώσεις
224. ∆ήλωση υποθέσεων της εταιρείας υποβάλλεται στον επίσηµο παραλήπτη
225. Έκθεση από επίσηµο παραλήπτη
Εκκαθαριστές
226. Εξουσία ∆ικαστηρίου να διορίζει εκκαθαριστές
227. ∆ιορισµός και εξουσίες προσωρινού εκκαθαριστή
228. ∆ιορισµός, τίτλος, κλπ., εκκαθαριστών
229. ∆ιατάξεις όταν διορίζεται εκκαθαριστής πρόσωπο άλλο από τον επίσηµο παραλήπτη
230. Γενικές διατάξεις ως προς εκκαθαριστές
231. Φύλαξη περιουσίας της εταιρείας
232. Η ιδιοκτησία της εταιρείας περιέρχεται στον εκκαθαριστή
233. Εξουσίες εκκαθαριστή
234. ΄Ασκηση και έλεγχος των εξουσιών εκκαθαριστή
235. Ο εκκαθαριστής να τηρεί βιβλία
236. Πληρωµές από εκκαθαριστή σε τράπεζα
237. Έλεγχος λογαριασµών εκκαθαριστή
238. Έλεγχος εκκαθαριστών από τον επίσηµο παραλήπτη
239. Απαλλαγή εκκαθαριστών
Επιτροπές Επιθεώρησης
240. Συνελεύσεις πιστωτών και συνεισφορέων για λήψη απόφασης κατά πόσο θα διοριστεί
επιτροπή επιθεώρησης
241. Σύνθεση και διαδικασία επιτροπής επιθεώρησης
242. Όταν δεν υπάρχει επιτροπή επιθεώρησης
Γενικές εξουσίες του ∆ικαστηρίου σε περίπτωση
εκκαθάρισης από το ∆ικαστήριο
243. Εξουσία για αναστολή της εκκαθάρισης
244. Κατάρτιση καταλόγου συνεισφορέων και διάθεση περιουσιακών στοιχειών
245. Παράδοση ιδιοκτησίας στον εκκαθαριστή
246. Πληρωµή χρεών που οφείλονται στην εταιρεία από συνεισφορέα και έκταση στην οποία
επιτρέπεται αντιστάθµιση
247. Εξουσία του ∆ικαστηρίου να κάνει κλήσεις
248. Πληρωµή σε τράπεζα χρηµάτων που οφείλονται στην εταιρεία
249. ∆ιάταγµα σε συνεισφορέα αµάχητη µαρτυρία
250. ∆ιορισµός ειδικού διαχειριστή
251. Εξουσία για αποκλεισµό πιστωτών που δεν επαλήθευσαν έγκαιρα
252. Αναπροσαρµογή δικαιωµάτων συνεισφορέων
253. Επιθεώρηση βιβλίων από πιστωτές και συνεισφορείς
254. Εξουσία για διαταγή όπως τα έξοδα εκκαθάρισης πληρωθούν από περιουσιακά στοιχεία
255. Εξουσία για κλήτευση προσώπων που υπάρχει υποψία ότι έχουν περιουσία της εταιρείας,
κλπ.
256. Εξουσία να διατάσσεται δηµόσια εξέταση ιδρυτών και αξιωµατούχων
257. Εξουσία για τη σύλληψη συνεισφορέα που διαφεύγει
258. Οι εξουσίες του ∆ικαστηρίου είναι συσσωρευτικές
259. Εκχώρηση στον εκκαθαριστή ορισµένων εξουσιών του ∆ικαστηρίου
260. ∆ιάλυση εταιρείας
(ΙΙΙ) ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ψηφίσµατα για, και Έναρξη Εκούσιας Εκκαθάρισης
261. Περιστάσεις στις οποίες εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί εκούσια
262. Ειδοποίηση ψηφίσµατος για εκούσια εκκαθάριση
263. Έναρξη εκούσιας εκκαθάρισης
Συνέπειες Εκούσιας Εκκαθάρισης
264. Αποτέλεσµα εκούσιας εκκαθάρισης στις εργασίες και υπόσταση εταιρείας
265. Ακύρωση µεταβιβάσεων, κλπ., µετά την έναρξη εκούσιας εκκαθάρισης
∆ήλωση Φερεγγυότητας
266. Θέσµια δήλωση φερεγγυότητας σε περίπτωση πρότασης για εκούσια εκκαθάριση

∆ιατάξεις που εφαρµόζονται σε Εκούσια Εκκαθάριση από Μέλη
∆ιατάξεις που εφαρµόζονται σε εκούσια εκκαθάριση από µέλη
Εξουσία εταιρείας να διορίζει εκκαθαριστές και να ορίζει αµοιβή εκκαθαριστών
Εξουσία για πλήρωση κενής θέσης εκκαθαριστή
Εξουσία εκκαθαριστή να αποδεχτεί µετοχές, κλπ., ως αντιπαροχή για πώληση περιουσίας
εταιρείας
271. Καθήκον εκκαθαριστή να καλέσει συνέλευση των πιστωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας
272. Καθήκον εκκαθαριστή να καλεί γενική συνέλευση στο τέλος κάθε χρόνου
273. Τελική συνέλευση και διάλυση
274. ∆ιαζευκτικές διατάξεις ως προς τις ετήσιες και τελικές συνελεύσεις σε περίπτωση
αφερεγγυότητας
∆ιατάξεις που εφαρµόζονται σε Εκούσια Εκκαθάριση από Πιστωτές
275. ∆ιατάξεις που εφαρµόζονται σε εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές
276. Συνέλευση πιστωτών
277. ∆ιορισµός εκκαθαριστή
278. ∆ιορισµός επιτροπής επιθεώρησης
279. Ορισµός της αµοιβής των εκκαθαριστών και παύση των εξουσιών των διευθυντών
280. Εξουσία για πλήρωση κενής θέσης εκκαθαριστή
281. Εφαρµογή του άρθρου 270 σε εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές
282. Καθήκον εκκαθαριστή να συγκαλεί συνελεύσεις της εταιρείας και πιστωτών στο τέλος κάθε
χρόνου
283. Τελική συνέλευση και διάλυση
∆ιατάξεις που εφαρµόζονται σε κάθε Εκούσια Εκκαθάριση
284. ∆ιατάξεις που εφαρµόζονται σε κάθε εκούσια εκκαθάριση
285. ∆ιανοµή της περιουσίας εταιρείας
286. Εξουσίες και καθήκοντα εκκαθαριστή σε εκούσια εκκαθάριση
287. Εξουσία ∆ικαστηρίου να διορίζει και παύει εκκαθαριστή σε περίπτωση εκούσιας
εκκαθάρισης
288. Ειδοποίηση από τον εκκαθαριστή για το διορισµό του
289. Πότε διευθέτηση είναι δεσµευτική για τους πιστωτές
290. Εξουσία για υποβολή αίτησης στο ∆ικαστήριο για απόφαση πάνω σε ζητήµατα ή για άσκηση
εξουσιών
291. Έξοδα εκούσιας, εκκαθάρισης
292. Επιφύλαξη δικαιωµάτων πιστωτών και συνεισφορέων
(IV) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
293. Εξουσία έκδοσης διατάγµατος για εκκαθάριση µε εποπτεία
294. Αποτέλεσµα αίτησης για εκκαθάριση µε εποπτεία
295. Εφαρµογή των άρθρων 216 και 217 σε εκκαθάριση µε εποπτεία
296. Εξουσία ∆ικαστηρίου να διορίζει ή παύει εκκαθαριστές
297. Συνέπειες διατάγµατος εποπτείας. ∆έκατο Παράρτηµα
(V) ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Επαλήθευση και Κατάταξη Απαιτήσεων
298. Χρέη πάσης περιγραφής δύνανται να εξαληθευτούν
299. Εφαρµογή των κανονισµών πτώχευσης στη διάλυση αφερέγγυων εταιρειών
300. Προνοµιακές πληρωµές
Αποτέλεσµα Εκκαθάρισης σε προηγούµενες και άλλες ∆ικαιοπραξίες
301. ∆όλια προτίµηση
302. Υποχρεώσεις και δικαιώµατα ορισµένων προσώπων που έτυχαν δόλιας προτίµησης
303. Αποτέλεσµα κυµαινόµενης επιβάρυνσης
304. Αποποίηση φορτικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση εταιρείας που βρίσκεται υπό εκκαθάριση
305. Περιορισµός δικαιωµάτων πιστωτή ως προς την εκτέλεση ή κατάσχεση σε περίπτωση
εταιρείας που εκκαθαρίζεται
306. Καθήκοντα εντεταλµένου για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ως προς εµπορεύµατα
που λήφθηκαν σε εκτέλεση
Αδικήµατα προηγούµενα ή κατά τη διάρκεια Εκκαθάρισης
307. Αδικήµατα από αξιωµατούχους εταιρειών κατά την εκκαθάριση
308. Ποινή για παραποίηση βιβλίων
309. ∆όλος από αξιωµατούχους εταιρειών που βρίσκονται σε εκκαθάριση
310. Ευθύνη όταν δεν τηρούνται κατάλληλοι λογαριασµοί
311. Ευθύνη για δόλιο εµπόριο των ενδιαφερόµενων προσώπων
312. Εξουσία ∆ικαστηρίου να επιδικάζει αποζηµιώσεις εναντίον παραβατών διευθυντών κλπ.
313. Ποινική δίωξη παραβατών αξιωµατούχων και µελών εταιρείας
267.
268.
269.
270.

314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.

330.
331.
332.
333.

334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.

345.

346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.

Συµπληρωµατικές διατάξεις ως προς Εκκαθάριση
Αποκλεισµός για διορισµό ως εκκαθαριστή
∆εκάσιµη προτροπή που επηρεάζει διορισµό εκκαθαριστή
Εφαρµογή καθήκοντος εκκαθαριστή να ετοιµάσει εκθέσεις, κλπ.
Γνωστοποίηση ότι εταιρεία είναι σε εκκαθάριση
Απαλλαγή ορισµένων εγγράφων από χαρτοσήµανση σε εκκαθάριση εταιρειών
Βιβλία εταιρείας αποτελούν µαρτυρία
∆ιάθεση βιβλίων και εγγράφων εταιρείας
Πληροφορίες ως προς εκκρεµείς εκκαθαρίσεις
Αδιεκδίκητο ενεργητικό πρέπει να καταβάλλεται στο Λογαριασµό Εκκαθάρισης
Ψηφίσµατα που εγκρίνονται σε αναβληθείσες συνελεύσεις πιστωτών και συνεισφορέων
Συµπληρωµατικές Εξουσίες του ∆ικαστηρίου
Συνελεύσεις για την εξακρίβωση των επιθυµιών των πιστωτών ή συνεισφορέων
Ένορκες δηλώσεις, κλπ., στη ∆ηµοκρατία
∆ιατάξεις αναφορικά µε ∆ιάλυση
Εξουσία του ∆ικαστηρίου να κηρύσσει άκυρη διάλυση εταιρείας
Ο Έφορος δύναται να διαγράψει µη υφιστάµενη εταιρεία από το µητρώο
Περιουσία εταιρείας που έχει διαλυθεί είναι αδέσποτη
Εξουσία της ∆ηµοκρατίας να αποποιηθεί τίτλο σε περιουσία που περιέρχεται βάσει του
άρθρου 328
Λογαριασµός Εκκαθάρισης Εταιρειών
Λογαριασµός Εκκαθάρισης
Αξιωµατούχοι
Αξιωµατούχοι και αµοιβή
Εκθέσεις από αξιωµατούχους εκκαθάρισης
Κανονισµοί και Τέλη
Γενικοί κανονισµοί και τέλη εκκαθάρισης
ΜΕΡΟΣ VI
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Αποκλεισµός νοµικού προσώπου για διορισµό ως παραλήπτη
Αποκλεισµός πτωχεύσαντα που δεν αποκαταστάθηκε από του να ενεργεί ως παραλήπτης ή
διαχειριστής
Παραλήπτης για κατόχους χρεωστικών οµολόγων ή πιστωτές
Παραλήπτες και διαχειριστές που διορίστηκαν εκτός από το ∆ικαστήριο
Γνωστοποίηση ότι διορίστηκε παραλήπτης ή διαχειριστής
Εξουσία ∆ικαστηρίου να ορίζει αµοιβή κατόπι αίτησης εκκαθαριστή
∆ιατάξεις ως προς την πληροφόρηση όταν διορίζεται παραλήπτης ή ∆ιαχειριστής
Ειδικές διατάξεις ως προς την έκθεση που υποβάλλεται στον παραλήπτη
Παράδοση στον έφορο λογαριασµών παραλήπτων και διαχειριστών
Εφαρµογή του καθήκοντος των παραλήπτων και διαχειριστών να υποβάλλουν εκθέσεις, κλπ.
Ερµηνεία αναφορών σε παραλήπτες και διαχειριστές
ΜΕΡΟΣ VII
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΑΝ ΄H
ΕΓΓΡΑΦΗΚΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
Εφαρµογή του Νόµου σε εταιρείες του συστάθηκαν και γράφτηκαν µε βάση προηγούµενους
Νόµους περί Εταιρειών
ΜΕΡΟΣ VIII
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Πρόνοιες ως προς την Εγκαθίδρυση Τόπου Εργασίας στη ∆ηµοκρατία
Εφαρµογή των άρθρων 347 έως 353
Έγγραφα, κλπ., που πρέπει να παραδοθούν στον έφορο από αλλοδαπές εταιρείες που
διεξάγουν εργασία στη ∆ηµοκρατία
Εξουσία αλλοδαπής εταιρείας να κατέχει ακίνητη περιουσία
Έκθεση που πρέπει να παραδίδεται στον έφορο από αλλοδαπή εταιρεία όταν έγγραφα, κλπ.,
αλλάχτηκαν
Λογαριασµοί αλλοδαπής εταιρείας
Υποχρέωση δήλωσης επωνυµίας αλλοδαπής εταιρείας, κατά πόσο είναι περιορισµένης
ευθύνης, και χώρα στην οποία συστάθηκε
Επίδοση σε αλλοδαπή εταιρεία
Ποινές
Ερµηνεία των άρθρων 347 έως 353
Προσκλήσεις για εγγραφή
Χρονολόγηση της πρόσκλησης για εγγραφή και λεπτοµέρειες που πρέπει να περιέχονται σε

αυτή. Τέταρτο Παράρτηµα
356. Αποκλεισµός του άρθρου 355 και χαλάρωση του Τέταρτου Παραρτήµατος στην περίπτωση
ορισµένων προσκλήσεων για εγγραφή. Τέταρτο Παράρτηµα
357. ∆ιατάξεις ως προς τη συγκατάθεση εµπειρογνώµονα, και παραχώρηση
358. Εγγραφή της πρόσκλησης για εγγραφή. Τέταρτο Παράρτηµα
359. Ποινή για παράβαση των άρθρων 353 έως 358
360. Αστική ευθύνη για εσφαλµένες εκθέσεις στην πρόσκληση για εγγραφή
361. Ερµηνεία των προνοιών που αφορούν τις προσκλήσεις για εγγραφή
∆ιάλυση
362. ∆ιάλυση αλλοδαπών εταιρειών
ΜΕΡΟΣ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
363. Γραφεία εγγραφής
364. Τέλη και δικαιώµατα που καταβάλλονται στον έφορο κατατίθενται από αυτόν στο Πάγιο
Ταµείο της ∆ηµοκρατίας
365. Επιθεώρηση, παρουσίαση και απόδειξη εγγράφων που φυλάγονται από τον έφορο
366. Εφαρµογή καθήκοντος εταιρείας να υποβάλλει εκθέσεις στον έφορο
ΜΕΡΟΣ X
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
367. Απαγόρευση διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών µε περισσότερα από δέκα µέλη
368. Προνόµια τραπεζών που υποβάλλουν ετήσια έκθεση
369. ∆ηµοσίευση εκθέσεων από τραπεζικές εταιρείες κλπ.
370. Απαγόρευση οργανισµού µε περισσότερα από είκοσι µέλη
ΜΕΡΟΣ ΧΙ
ΓΕΝΙΚΑ
371. Τύπος µητρώων, κλπ.
372. Επίδοση εγγράφων σε εταιρεία
Αδικήµατα
373. Ποινή για ψεύτικες δηλώσεις
374. Ποινή για ανακριβή χρήση της λέξεως "λίµιτεδ"
375. ∆ιάταξη ως προς τα πρόστιµα παράλειψης και έννοια του "αξιωµατούχος που ευθύνεται για
παράλειψη"
376. Προσαγωγή και επιθεώρηση βιβλίων όταν υπάρχει υποψία για αδίκηµα
377. ∆ικαιοδοσία Επαρχιακού ∆ικαστηρίου σε συνεχιζόµενα αδικήµατα
378. ∆ιατάξεις για αδικήµατα που τιµωρούνται µόνο µε πρόστιµο
379. ∆ιάθεση προστίµων
380. Επιφύλαξη ως προς ιδιώτες κατηγόρους
381. Επιφύλαξη ως προς προνοµιούχες επικοινωνίες
Νοµικές ∆ιαδικασίες
382. Έξοδα σε αγωγές από ορισµένες εταιρείες
383. Εξουσία ∆ικαστηρίου να παρέχει θεραπεία σε ορισµένες περιπτώσεις
384. Εξουσία επιβολής διαταγµάτων
Γενικές ∆ιατάξεις ως προς το Υπουργικό Συµβούλιο
385. Επικύρωση εγγράφων που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο
386. Έγγραφα που γίνονται ή εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο αποτελούν µαρτυρία
387. Εξουσία στο Υπουργικό Συµβούλιο να εκδίδει κανονισµούς. Όγδοο Παράρτηµα, Ενδέκατο
Παράρτηµα, ∆ωδέκατο Παράρτηµα, Πρώτο Παράρτηµα, ∆εύτερο Παράρτηµα, Έκτο
Παράρτηµα
Συµπληρωµατικά
388. Ερµηνεία αναφορών σε άλλους Νόµους σε εταιρείες που γράφτηκαν µε βάση τους
προηγούµενους περί Εταιρειών Νόµους
389. Επιφυλάξεις. ∆έκατο Τέταρτο Παράρτηµα
390. ∆ιατάξεις ως προς διαδικασίες εκκαθάρισης που άρχισαν πριν από την ηµεροµηνία έναρξης
της ισχύος του Νόµου
391. ∆εν επιτρέπονται ασφαλιστικές εργασίες
392. Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Πρώτο Παράρτηµα
∆εύτερο Παράρτηµα
Τρίτο Παράρτηµα

—
—
—

Πίνακες Α, Β, Γ και ∆.
Τύπος άδειας για κατοχή ακίνητης περιουσίας.
Τύπος δήλωσης αντί πρόσκλησης για εγγραφή που

Τέταρτο Παράρτηµα

—

Πέµπτο Παράρτηµα

—

Έκτο Παράρτηµα

—

Έβδοµο Παράρτηµα

—

Όγδοο Παράρτηµα

—

Ένατο Παράρτηµα

—

∆έκατο Παράρτηµα

—

Ενδέκατο Παράρτηµα

—

∆ωδέκατο Παράρτηµα

—

∆έκατο Τρίτο
Παράρτηµα

—

πρέπει να παραδοθεί στον έφορο από ιδιωτική
εταιρεία κατά τη µετατροπή της σε δηµόσια εταιρεία
και εκθέσεις του πρέπει να περιέχονται σε αυτή.
Θέµατα που πρέπει να εκδικεύονται στην πρόσκληση
για εγγραφή και εκθέσεις που πρέπει να περιέχονται
σε αυτή.
Τύπος δήλωσης αντί πρόσκλησης για εγγραφή που
πρέπει να παραδοθεί στον έφορο από εταιρεία που
δεν εκδίδει πρόσκληση για εγγραφή ή που δεν
προχωρεί σε παραχώρηση µε βάση πρόσκληση για
εγγραφή που εκδόθηκε, και εκθέσεις που πρέπει να
περιέχονται σε αυτή.
Περιεχόµενο και τύπος ετήσιας έκθεσης εταιρείας
που έχει µετοχικό κεφάλαιο.
Όροι για συµφέροντα σε µετοχές και οµόλογα
εξαιρούµενης ιδιωτικής εταιρείας.
Λογαριασµοί.
Θέµατα που πρέπει να αναφέρονται ρητά στην
έκθεση ελεγκτών.
Πρόνοιες του Νόµου αυτού που δεν εφαρµόζονται
στην περίπτωση εκκαθάρισης µε εποπτεία του
∆ικαστηρίου.
∆ικαιώµατα που πρέπει να καταβάλλονται στον
έφορο εταιρειών.
Τύπος δήλωσης που πρέπει να δηµοσιεύεται από
τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες και από
εταιρείες καταθέσεων, πρόνοιας και ωφέλειας.
∆ιατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 373.
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16 του 76 του
1977.
16 του 76 του
1977
61 του 27 του
1967
16 του 76 του
1977.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995.
Συνοπτικός τίτλος.
Ερµηνεία.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών Νόµος.
2.—(1) Στον Νόµο αυτό εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά οι
ακόλουθες εκφράσεις έχουν τις έννοιες που αποδίδονται στο Νόµο αυτό
(δηλαδή):—
"Ακίνητη ιδιοκτησία" περιλαµβάνει—
(α) γη·
(β) οικοδοµές και άλλα κατασκευάσµατα, οικοδοµήµατα ή προσαρτήµατα
σταθερά συνδεδεµένα µε οποιαδήποτε γη ή µε οποιαδήποτε οικοδοµή ή µε
άλλο κατασκεύασµα ή οικοδόµηµα·
(γ) δέντρα, αµπέλια και κάθε άλλο πράγµα που φυτεύτηκε ή βλάστησε πάνω σε
οποιαδήποτε γη όπως και τους οποιουσδήποτε καρπούς τους πριν από τον
αποχωρισµό·

(δ) πηγές, φρέατα, νερά και δικαιώµατα πάνω σε νερά είτε αυτά κατέχονται
µαζί µε οποιαδήποτε γη είτε ανεξάρτητα από αυτή·
(ε) προνόµια, ελευθερίας, δουλείας και οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα και
πλεονεκτήµατα που ανήκουν ή θεωρούνται ότι ανήκουν σε οποιαδήποτε γη ή
οικοδοµή ή άλλο κατασκεύασµα ή οικοδόµηµα·
(στ) εξ αδιαιρέτου ιδανική µερίδα ιδιοκτησίας όπως αναφέρεται πιο πάνω.
"αντιπρόσωπος" δεν περιλαµβάνει το δικηγόρο προσώπου που ενεργεί µε την
ιδιότητα αυτή·
"αξιωµατούχος" σε σχέση µε νοµικό πρόσωπο περιλαµβάνει διευθυντή,
διευθύνοντα σύµβουλο ή γραµµατέα·
"βιβλίο και έγγραφο" και "βιβλίο ή έγγραφο" περιλαµβάνουν λογαριασµούς,
συµβόλαια, γραπτά κείµενα και έγγραφα·
"γενικοί κανονισµοί" σηµαίνει γενικούς κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση
το άρθρο 333 και περιλαµβάνει τύπους·
"έγγραφο" περιλαµβάνει κλήση, ειδοποίηση, διάταγµα και άλλα δικόγραφα και
µητρώα
"έκδοση γενικά" σε σχέση µε πρόσκληση για εγγραφή σηµαίνει την έκδοση που
απευθύνεται στα πρόσωπα που δεν είναι υφιστάµενα µέλη ή κάτοχοι
χρεωστικών οµολόγων της Εταιρείας·
"εκούσια εκκαθάριση από µέλη της εταιρείας" έχει την έννοια που αποδίδεται
στο εδάφιο (4) του άρθρου 266·
"εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές" έχει την έννοια που της αποδίδεται στο
εδάφιο (4) του άρθρου 266·
"ελάχιστη εγγραφή" έχει την έννοια που της αποδίδεται στο εδάφιο (2) του
άρθρου 47·
"ένταλµα" έχει την έννοια που του αποδίδεται από το εδάφιο (2) του άρθρου 81·
"εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία" σηµαίνει εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία όπως
ορίζεται από το εδάφιο (4) του άρθρου 123·
"επίσηµος παραλήπτης" έχει την έννοια που του αποδίδεται από το άρθρο 222·
"εταιρεία" σηµαίνει εταιρεία που συστάθηκε και γράφτηκε βάσει του παρόντος
Νόµου ή υφιστάµενη Εταιρεία
"ετήσια έκθεση" σηµαίνει την έκθεση που απαιτείται να γίνει σε περίπτωση
εταιρείας µε µετοχικό κεφάλαιο βάσει του άρθρου 118 και σε περίπτωση
εταιρείας χωρίς µετοχικό κεφάλαιο βάσει του άρθρου 119·
"εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση" και "εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης µε µετοχές" έχουν αντίστοιχα τις έννοιες που αποδίδονται στο εδάφιο
(2) του άρθρου 3·
"θεσµική δήλωση" σηµαίνει ένορκη δήλωση ή άλλη δήλωση που γίνεται µε
όρκο ή µε βεβαίωση·
"θεσµική συνέλευση" σηµαίνει τη συνέλευση που απαιτείται να συγκληθεί
σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του άρθρου 124·
"θυγατρική" σηµαίνει θυγατρική όπως ορίζεται στο άρθρο 148·

"ιδιωτική εταιρεία" έχει την έννοια που της αποδίδεται στο εδάφιο (1) του
άρθρου 29·
"ιδρυτικό έγγραφο" σηµαίνει το ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας όπως καταρτίστηκε
αρχικά ή όπως αλλάχτηκε σύµφωνα µε οποιοδήποτε νοµοθέτηµα·
"καθορισµένες" σε σχέση µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού που αφορούν την
εκκαθάριση εταιρειών σηµαίνει, τις καθορισµένες από γενικούς κανονισµούς,
και σε σχέση µε άλλες διατάξεις του νόµου αυτού καθορισµένες από
κανονισµούς ή διατάγµατα του Υπουργικού Συµβουλίου·

1949 Κεφ. 191.
Πρώτο Παράρτηµα.

"καταστατικό" σηµαίνει το καταστατικό εταιρείας όπως αρχικά καταρτίστηκε ή
όπως αλλάχτηκε µε ειδικό ψήφισµα και περιλαµβάνει, στην έκταση που
εφαρµόζονται στην εταιρεία, τους Κανονισµούς που περιέχονται στον Πίνακα
Α που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών (Περιορισµένης Ευθύνης)
Νόµο, ή στον Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήµατος·
"λογαριασµοί" περιλαµβάνει λογαριασµούς συγκροτηµάτων εταιρείας που
ετοιµάστηκαν ή όχι µε τον τύπο λογαριασµών·
"λογαριασµοί συγκροτηµάτων" έχει την έννοια που της αποδίδεται στο εδάφιο
(1) του άρθρου 144·
"µετοχή" σηµαίνει µετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας και περιλαµβάνει
αποθεµατικό εκτός όταν υπάρχει ρητή ή σιωπηρή διάκριση µεταξύ
αποθεµατικού και µετοχών·
"µητρική εταιρεία" σηµαίνει µητρική εταιρεία όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
148·
"µητρώο κτήσεων" έχει την έννοια που του αποδίδεται στο εδάφιο (1) του
άρθρου 114·
"ο έφορος εταιρειών" ή όταν χρησιµοποιείται σχετικά µε εγγραφή εταιρειών "ο
έφορος" σηµαίνει τον Επίσηµο Παραλήπτη και Έφορο και περιλαµβάνει
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο για
να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε
από τα καθήκοντα του εφόρου·
"οικονοµικό έτος" σε σχέση µε νοµικό πρόσωπο σηµαίνει την περίοδο για την
οποία καταρτίστηκε οποιοσδήποτε λογαριασµός κερδών και ζηµιών του
νοµικού προσώπου που παρουσιάζεται ενώπιόν του κατά τη γενική συνέλευση
είτε η περίοδος αυτή είναι έτος είτε όχι·
"Πίνακας Α" σηµαίνει τον Πίνακα Α στο Πρώτο Παράρτηµα·
"πραγµατική και "προσωπική" σηµαίνει αντίστοιχα ακίνητη και κινητή·
"πρόσκληση για εγγραφή" σηµαίνει οποιαδήποτε πρόσκληση για εγγραφή,
ειδοποίηση, εγκύκλιο, διαφήµιση ή άλλη πρόσκληση που προσφέρει στο κοινό
µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα για εγγραφή ή αγορά·
"πρόστιµο παράλειψης" και "λειτουργός που βρίσκεται σε παράλειψη" έχουν
αντίστοιχα την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 375·
"συµβολαιογραφικά" περιλαµβάνει πιστοποίηση από πιστοποιούντα υπάλληλο·
"σύµβουλος" περιλαµβάνει κάθε πρόσωπο που κατέχει τη θέση του συµβούλου
µε οποιοδήποτε όνοµα και αν αποκαλείται·
"συνεισφορέας" έχει την έννοια που του αποδίδεται µε το άρθρο 205·
"το ∆ικαστήριο" χρησιµοποιούµενο σε σχέση µε εταιρεία σηµαίνει το

∆ικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για τη διάλυση της εταιρείας σύµφωνα µε το
άρθρο 209·
Κεφ. 123.

"τραπεζική αργία" σηµαίνει την ηµέρα που είναι τραπεζική αργία βάσει του
περί Τραπεζικών Αργιών Νόµου·

1949
Κεφ. 191.
25 του 1949.

"υφιστάµενη εταιρεία" σηµαίνει εταιρεία που συστάθηκε και γράφτηκε
σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών (Περιορισµένης Ευθύνης) Νόµο ή τον περί
Εταιρειών (Περιορισµένης Ευθύνης µε Εγγυήσεις) Νόµο του 1949·
"χρεωστικά οµόλογα" περιλαµβάνει οµολογιακά δάνεια, χρεώγραφα και άλλες
επιβαρύνσεις εταιρείας είτε αυτά συνιστούν εµπράγµατο βάρος πάνω στο
ενεργητικό της εταιρείας είτε όχι·
"χρόνος για το άνοιγµα των καταλόγων εγγραφής" έχει την έννοια που του
αποδίδεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 50·
"ψήφισµα για εκούσια εκκαθάριση εταιρείας" έχει την έννοια που του
αποδίδεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 261·
"ψήφισµα για µείωση του µετοχικού κεφαλαίου" έχει την έννοια που του
αποδίδεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 64·
(2) Πρόσωπο δεν θεωρείται ως πρόσωπο εντός της έννοιας των διατάξεων του
Νόµου· αυτού, σύµφωνα µε τις οδηγίες ή εντολές του οποίου ενεργούν
συνήθως οι σύµβουλοι εταιρείας, διότι οι συµβουλοι εταιρείας ενεργούν κατόπι
συµβουλής που τους δίνεται από αυτό υπό επαγγελµατική ιδιότητα.
(3) Στο Νόµο αυτό αναφορές σε νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό ερµηνεύονται
ότι δεν συµπεριλαµβάνουν νοµικό πρόσωπο αποτελούµενο από ένα πρόσωπο
αλλά ότι περιλαµβάνουν εταιρεία που συστάθηκε εκτός της ∆ηµοκρατίας.
(4) Οποιαδήποτε διάταξη στο Νόµο αυτό που υπερισχύει ή ερµηνεύει το
καταστατικό της εταιρείας, εκτός όπως προνοείται από το Νόµο αυτό,
εφαρµόζεται σε σχέση µε το καταστατικό που ισχύει κατά την έναρξη του
παρόντος Νόµου όπως και σε σχέση µε το καταστατικό που ισχύει µετά και θα
εφαρµόζεται επίσης σε σχέση µε το ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας όπως αυτή
εφαρµόζεται στο καταστατικό της.
ΜΕΡΟΣ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ιδρυτικό Έγγραφο

Τρόπος σύστασης
εταιρείας ως νοµικού
προσώπου.

3.—(1) Οποιαδήποτε επτά ή περισσότερα πρόσωπα ή προκειµένου για σύσταση
ιδιωτικής εταιρείας οποιαδήποτε δύο ή περισσότερα πρόσωπα που
συνεργάζονται για οποιοδήποτε νόµιµο σκοπό δύνανται, µε την υπογραφή των
ονοµάτων τους στο ιδρυτικό έγγραφο και αφού διαφορετικά συµµορφωθούν µε
τις απαιτήσεις που απαιτούνται από το Νόµο αυτό, για την εγγραφή, να
συστήσουν εταιρεία περιορισµένης ευθύνης.
(2) Η εταιρεία αυτή δύναται να είναι είτε —
(α) εταιρεία που η ευθύνη των µελών της περιορίζεται από το ιδρυτικό έγγραφο
στο ποσό, αν υπάρχει που δεν πληρώθηκε για τις µετοχές που κατέχουν
αντίστοιχα (στο Νόµο αυτό ονοµάζεται "εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε
µετοχές") ή
(β) εταιρεία που η ευθύνη των µελών της περιορίζεται από το ιδρυτικό έγγραφο
µέχρι του ποσού που τα µέλη ήθελαν αναλάβει αντίστοιχα να συνεισφέρουν
στο ενεργητικό της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσής της (στο Νόµο αυτό
ονοµάζεται "εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση").

Απαιτήσεις σχετικά µε
το ιδρυτικό έγγραφο.

4.—(1) Το ιδρυτικό έγγραφο κάθε εταιρείας πρέπει να αναφέρει —
(α) το όνοµα της εταιρείας µαζί µε το "λίµιτεδ" ως την τελευταία λέξη του
ονόµατος·
(β) τους σκοπούς της εταιρείας.
(2) Το ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας είτε περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές είτε
µε εγγύηση πρέπει να δηλώνει ότι η ευθύνη των µελών της είναι περιορισµένη.
(3) Το ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση πρέπει
επίσης να δηλώνει ότι κάθε µέλος αναλαµβάνει να συνεισφέρει στο ενεργητικό
της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισής της ενώ αυτό είναι µέλος ή µέσα σε
ένα χρόνο που έπαυσε να είναι µέλος, για την πληρωµή των χρεών και
υποχρεώσεων της εταιρείας που δηµιουργήθηκαν πριν από του να παύσει να
είναι µέλος, και για τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες της εκκαθάρισης και
για το διακανονισµό των δικαιωµάτων µεταξύ των συνεισφορέων, τέτοιο ποσό
όσο θα κριθεί αναγκαίο που δεν υπερβαίνει όµως ένα καθορισµένο ποσό.
(4) Σε περίπτωση εταιρείας µε µετοχικό κεφάλαιο —
(α) το ιδρυτικό έγγραφο πρέπει επίσης να δηλώνει το ποσό του µετοχικού
κεφαλαίου µε το οποίο η εταιρεία προτίθεται να εγγραφεί και τη διαίρεσή του
σε µετοχές καθορισµένου ποσού.
(β) κανένα πρόσωπο από αυτά που υπόγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο δεν
δύναται να πάρει λιγότερο από µια µετοχή·
(γ) κάθε πρόσωπο που υπόγραψε το ιδρυτικό έγγραφο πρέπει να γράψει
απέναντι από το όνοµά του τον αριθµό των µετοχών που λαµβάνει.
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Χαρτοσήµανση, και
υπογραφή του
ιδρυτικού εγγράφου.
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5. Το ιδρυτικό έγγραφο πρέπει να φέρει το ίδιο χαρτόσηµο ωσάν να ήταν
συµφωνία, και πρέπει να υπογράφεται από κάθε υπογραφέα στην παρουσία
ενός τουλάχιστο µάρτυρα ο οποίος πρέπει να βεβαιώνει την υπογραφή.

Περιορισµός στην
τροποποίηση ιδρυτικού
εγγράφου.

6. Εταιρεία δεν πρέπει να τροποποιεί τους όρους που περιέχονται στο ιδρυτικό
της έγγραφο εκτός στις περιπτώσεις, µε τον τρόπο και στην έκταση που ρητά
προνοείται από το Νόµο αυτό.

Τρόπος µε τον οποίο
και έκταση στην οποία
δυνατό να αλλαχτούν
σκοποί της εταιρείας.

7.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, εταιρεία δύναται µε
ειδική απόφαση να αλλάξει τις διατάξεις του ιδρυτικού εγγράφου που αφορούν
τους σκοπούς της εταιρείας, στην έκταση που ήθελε κρίνει απαραίτητο για να
δυνηθεί —
(α) να διεξάγει
αποτελεσµατικά· ή

τις

εργασίες

της

οικονοµικότερα

ή

περισσότερο

(β) να επιτύχει τον κύριο σκοπό της µε νέες ή βελτιωµένες µεθόδους· ή
(γ) να αναπτύξει ή αλλάξει την τοπική περιοχή των εργασιών της· ή
(δ) να διεξάγει εργασίες που κάτω από τις υπάρχουσες περιστάσεις δύναται να
συνδυαστούν καταλληλότερα και επωφελέστερα µε τις εργασίες της εταιρείας·
ή
(ε) να περιορίσει ή εγκαταλείψει οποιουσδήποτε από τους σκοπούς που
καθορίζονται στο ιδρυτικό έγγραφο· ή
(στ) να πωλήσει ή διαθέσει ολόκληρη ή οποιοδήποτε µέρος της επιχείρησης της
εταιρείας· ή
(ζ) να συγχωνευθεί µε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οργανισµό προσώπων.

(2) Η αλλαγή δεν θα έχει ισχύ µέχρι να εγκριθεί από το ∆ικαστήριο και ή στην
έκταση που θα εγκριθεί µετά από αίτηση.
(3) Το ∆ικαστήριο προτού εγκρίνει την αλλαγή πρέπει να ικανοποιηθεί —
(α) ότι έχει δοθεί ικανοποιητική ειδοποίηση σε όλους τους κατόχους
χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας και σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή κατηγορία
προσώπων που κατά τη γνώµη του ∆ικαστηρίου θα επηρεαστούν τα
συµφέροντα από την αλλαγή·
(β) ότι σε σχέση µε κάθε πιστωτή που κατά τη γνώµη του ∆ικαστηρίου
δικαιούται να φέρει ένσταση και προβάλλει την ένστασή του όπως έδωσε
οδηγίες το ∆ικαστήριο, εξασφαλίστηκε η συγκατάθεσή του ή το χρέος του ή
εξοφλήθηκε η απαίτησή του ή τερµατίστηκε ή εξασφαλίστηκε µε τρόπο που
ικανοποιεί το ∆ικαστήριο:
Νοείται ότι το ∆ικαστήριο δύναται για ειδικούς λόγους να µην απαιτήσει την
ειδοποίηση που απαιτεί το άρθρο αυτό στην περίπτωση οποιουδήποτε
προσώπου ή κατηγορίας προσώπων.
(4) Το ∆ικαστήριο δύναται να εκδίδει διάταγµα που να εγκρίνει ολόκληρη ή
µέρος της αλλαγής µε τέτοιους όρους που ήθελε κρίνει σκόπιµο.
(5) Το ∆ικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο αυτό πρέπει κατά την άσκηση της
διακριτικής του εξουσίας να λάβει υπόψη τα δικαιώµατα των µελών της
εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης των µελών της, καθώς επίσης και τα
δικαιώµατα και συµφέροντα των πιστωτών και δύναται, αν το κρίνει σκόπιµο,
να αναβάλει τη διαδικασία µε σκοπό να εξασφαλιστεί κάποια διευθέτηση που
να ικανοποιεί το ∆ικαστήριο για την αγορά των συµφερόντων των µελών που
διαφωνούν. Και δύναται να δώσει οδηγίες και να προχωρήσει στην έκδοση των
διαταγµάτων που θεωρεί κατάλληλα µε σκοπό να διευκολύνει ή να δώσει
αποτέλεσµα στη διευθέτηση:
Νοείται ότι για την αγορά αυτή δεν θα δαπανηθεί οποιοδήποτε µέρος
κεφαλαίου.
(6) Πιστοποιηµένο αντίγραφο του διατάγµατος που εγκρίνει την αλλαγή, µαζί
µε τυπωµένο αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου όπως αλλάχτηκε, εντός
δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία του διατάγµατος παραδίνεται από την
εταιρεία στον έφορο εταιρειών, και αυτός εγγράφει το αντίγραφο αυτό και
πιστοποιεί την εγγραφή µε την υπογραφή του. Το πιστοποιητικό αποτελεί
αναµφισβήτητη µαρτυρία ότι όλες οι προϋποθέσεις του Νόµου αυτού που
αφορούν την αλλαγή και την έγκρισή του έχουν τηρηθεί, και µετά το ιδρυτικό
έγγραφο µε τον τρόπο που αλλάχτηκε θα αποτελεί το ιδρυτικό έγγραφο της
εταιρείας.
Το ∆ικαστήριο δύναται µε διάταγµά του να παρατείνει το χρόνο παράδοσης
των εγγράφων στον έφορο βάσει του άρθρου αυτού, για τόσο χρόνο όσο
θεωρήσει κατάλληλο.
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(7) Αν εταιρεία παραλείψει να παραδώσει στον έφορο εταιρειών οποιοδήποτε
έγγραφο που απαιτείται από το άρθρο αυτό να του παραδοθεί, η εταιρεία
ευθύνεται στην πληρωµή προστίµου που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για
κάθε ηµέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.
Καταστατικό

Καταστατικό που
καθορίζει κανονισµούς
για εταιρείες.

8. Σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές δύναται, και σε
περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση πρέπει, µαζί µε το
ιδρυτικό να εγγράφεται και καταστατικό που καθορίζει κανονισµούς για την
εταιρεία υπογραµµένο από τα πρόσωπα που υπόγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο.

Κανονισµοί που
απαιτούνται σε
περίπτωση εταιρείας
περιορισµένης ευθύνης
µε εγγύηση.

9.—(1) Σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση το
καταστατικό πρέπει να αναφέρει τον αριθµό των µελών µε τα οποία η εταιρεία
πρόκειται να εγγραφεί.
(2) Όταν εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση αυξήσει τον αριθµό των
µελών της πάνω από τον εγγεγραµµένο αριθµό, δίνει στον έφορο εταιρειών
µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες µετά που αποφασίστηκε ή πραγµατοποιήθηκε η
αύξηση, ειδοποίηση για την αύξηση, και ο έφορος καταχωρεί την αύξηση.
Αν υπάρξει παράλειψη συµµόρφωσης µε το εδάφιο αυτό, η εταιρεία και κάθε
αξιωµατούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται στην καταβολή
προστίµου παράλειψης.

Υιοθέτηση και
εφαρµογή του
Πίνακα Α.

10.—(1) Το καταστατικό δύναται να υιοθετήσει όλους ή οποιοδήποτε από τους
κανονισµούς που περιέχονται στον Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήµατος.

Πρώτο Παράρτηµα
Πίνακας Α.

(2) Σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές η οποία
εγγράφηκε µετά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, αν το καταστατικό
δεν εγγράφηκε ή αν εγγράφηκε, στην έκταση που το καταστατικό δεν αποκλείει
ή τροποποιεί τους κανονισµούς που περιέχονται στον Πίνακα Α του Πρώτου
Παραρτήµατος, οι κανονισµοί αυτοί στην έκταση που εφαρµόζονται αποτελούν
τους κανονισµούς της εταιρείας µε τον ίδιο τρόπο και έκταση ως να
περιλαµβάνονται σε κανονικά εγγεγραµµένο καταστατικό.

Τύπωµα,
χαρτοσήµανση, και
υπογραφή
καταστατικού.

11. Το καταστατικό πρέπει να —
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(α) είναι τυπωµένο·
(β) διαιρείται σε παραγράφους που είναι αριθµηµένες διαδοχικά·
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(γ) είναι υπογραµµένο από κάθε πρόσωπο που προσυπόγραψε το ιδρυτικό
έγγραφο στην παρουσία ενός τουλάχιστο µάρτυρα που πρέπει να επιβεβαιώσει
την υπογραφή.

Αλλαγή καταστατικού
µε ειδικό ψήφισµα

12.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού και των όρων που
περιέχονται στο ιδρυτικό έγγραφο, εταιρεία δύναται µε ειδικό ψήφισµα να
αλλάσσει ή προσθέτει στο καταστατικό της.
(2) Οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη που γίνεται στο καταστατικό σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Νόµου αυτού είναι έγκυρη ωσάν να υπήρχε σε αυτό από την
αρχή και υπόκειται µε τον ίδιο τρόπο σε αλλαγή, µε ειδικό ψήφισµα.
Τύπος Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού

Τύποι ιδρυτικού
εγγράφου και
καταστατικού που
απαιτούνται από το
Νόµο.

13. Ο τύπος —
(α) Του ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές·
(β) του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού εταιρείας περιορισµένης ευθύνης
µε εγγύηση και που δεν έχει µετοχικό κεφάλαιο·
(γ) του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού εταιρείας περιορισµένης ευθύνης
µε εγγύηση και που έχει µετοχικό κεφάλαιο,

Πρώτο Παράρτηµα
Πίνακας Β,
Γ και ∆.

είναι σύµφωνα µε τους τύπους που αναφέρονται στον Πίνακα Β, Γ και ∆ του
Πρώτου Παραρτήµατος αντίστοιχα ή όσο το δυνατό πιο κοντά σε αυτούς, όπως
οι περιστάσεις επιτρέπουν.
Εγγραφή

Εγγραφή ιδρυτικού
εγγράφου και

14. Το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό, αν υπάρχει, πρέπει να παραδίνεται

καταστατικού.
Αποτέλεσµα εγγραφής.

στον έφορο εταιρειών και ο έφορος εταιρειών κρατά και εγγράφει αυτά.
15.—(1) Με την εγγραφή του ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας ο έφορος
πιστοποιεί µε την υπογραφή του ότι η εταιρεία συστάθηκε ως εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης.
(2) Από την ηµεροµηνία σύστασής της που αναφέρεται στο πιστοποιητικό
σύστασης, όσοι προσυπόγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο µαζί µε οποιαδήποτε
άλλα πρόσωπα που από καιρό σε καιρό γίνονται µέλη της εταιρείας, θα
αποτελούν νοµικό πρόσωπο µε το όνοµα που περιλαµβάνεται στο ιδρυτικό
έγγραφο ικανό να ασκήσει αµέσως όλες τις λειτουργίες µιας συσταθείσας
εταιρείας, και έχει διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα, αλλά µε τέτοια ευθύνη
εκ µέρους των µελών να συνεισφέρουν στο ενεργητικό της εταιρείας σε
περίπτωση εκκαθάρισής της όπως αναφέρεται στο Νόµο αυτό.

Εξουσία εταιρείας να
κατέχει ακίνητη
ιδιοκτησία.
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16.—(1) Εταιρεία που συστάθηκε σύµφωνα µε το Νόµο αυτό έχει εξουσία να
κατέχει χωρίς άδεια ακίνητη περιουσία σε οποιοδήποτε µέρος της
∆ηµοκρατίας:
Noείται ότι εταιρεία που συστάθηκε µε σκοπό την προαγωγή τέχνης,
επιστήµης, θρησκείας, φιλανθρωπίας ή για οποιοδήποτε άλλο παρόµοιο σκοπό
που δεν έχει ως σκοπό το κέρδος για την εταιρεία ή τα µέλη της ατοµικά, δεν θα
κατέχει περισσότερα από έξι στρέµµατα γης χωρίς την άδεια του Υπουργικού
Συµβουλίου, αλλά το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε άδεια να εξουσιοδοτεί
οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία να κατέχει γη σε τόση ποσότητα και µε τέτοιους
όρους που το Υπουργικό Συµβούλιο θεωρεί ορθό.

∆εύτερο Παράρτηµα.
Αναµφισβήτητο
πιστοποιητικού
σύστασης.

(2) ΄Αδεια που παραχωρείται µε βάση το Νόµο αυτό από το Υπουργικό
Συµβούλιο πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον τύπο, όπως επιτρέπουν οι
περιστάσεις ή πιο κοντά στον τύπο που αναφέρεται στο ∆εύτερο Παράρτηµα.
17.—(1) Το πιστοποιητικό σύστασης που παραχωρείται από τον έφορο σχετικά
µε οποιοδήποτε οργανισµό, αποτελεί αναµφισβήτητη µαρτυρία ότι όλες οι
απαιτήσεις του Νόµου αυτού που αφορούν την εγγραφή και τα προηγούµενα µε
την εγγραφή συναφή θέµατα έχουν τηρηθεί, και ότι ο οργανισµός είναι εταιρεία
που εγκρίθηκε για να εγγραφεί και εγγράφηκε δεόντως µε βάση το Νόµο αυτό.
(2) Θέσµια δήλωση συµµόρφωσης προς όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω
απαιτήσεις από δικηγόρο που ασκεί το επάγγελµα και ανάλαβε τη σύσταση της
εταιρείας ή από πρόσωπο που κατονοµάζεται στο καταστατικό ως σύµβουλος ή
γραµµατέας της εταιρείας πρέπει να παραδίνεται στον έφορο και ο έφορος
δύναται να αποδέχεται τη δήλωση αυτή ως ικανοποιητική µαρτυρία
συµµόρφωσης.
∆ιατάξεις σε σχέση µε ονόµατα εταιρειών

Ανεπιθύµητο όνοµα.

18. Καµιά εταιρεία δεν εγγράφεται µε όνοµα που κατά τη γνώµη του
Υπουργικού Συµβουλίου είναι ανεπιθύµητο.

Αλλαγή ονόµατος.

19.—(1) Εταιρεία δύναται µε ειδικό ψήφισµα και µε τη γραπτή έγκριση του
Υπουργικού Συµβουλίου να αλλάξει το όνοµά της.
(2) Αν εταιρεία κατά την πρώτη της εγγραφή ή κατά την εγγραφή της µε νέο
όνοµα, λόγω αβλεψίας ή άλλου λόγου, γράφτηκε µε όνοµα που κατά τη γνώµη
του Υπουργικού Συµβουλίου είναι πολύ όµοιο µε το όνοµα µε το οποίο
υφιστάµενη εταιρεία γράφτηκε προηγούµενα, η εταιρεία που αναφέρθηκε
πρώτα δύναται να αλλάξει το όνοµά της µε την έγκριση του Υπουργικού
Συµβουλίου, και αν αυτός διατάξει µέσα σε έξι µήνες από την εγγραφή της µε
το όνοµα αυτό, οφείλει να το αλλάξει µέσα σε έξι εβδοµάδες από τη διαταγή ή
µέσα σε τέτοια µεγαλύτερη περίοδο που το Υπουργικό Συµβούλιο δυνατό να
θεωρήσει ορθό να επιτρέψει.
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Αν εταιρεία παραλείψει να συµµορφωθεί µε τη διάταξη που προβλέπει το
εδάφιο αυτό, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι
πέντε λίρες για κάθε ηµέρα κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεχίζεται η
παράλειψη.
(3) Όταν εταιρεία αλλάζει το όνοµά της βάσει του άρθρου αυτού, ο έφορος
καταχωρεί στο µητρώο, στη θέση του προηγούµενου ονόµατος το νέο όνοµα
και εκδίδει πιστοποιητικό σύστασης αλλαγµένο για να αντιµετωπίσει τις
περιστάσεις της υπόθεσης.
(4) Αλλαγή ονόµατος από εταιρεία που έγινε βάσει του άρθρου αυτού δεν
επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώµατα ή υποχρεώσεις της εταιρείας ή καθιστά
ελαττωµατική οποιαδήποτε νοµική διαδικασία από ή εναντίον της και
οποιαδήποτε νοµική διαδικασία που δυνατό να συνεχίζεται ή άρχισε εναντίον
της µε το προηγούµενό της όνοµα, δύναται να συνεχίζεται ή αρχίζει εναντίον
της µε το νέο της όνοµα.

Eξουσία παράλειψης
του "λίµιτεδ" στο όνοµα
φιλανθρωπικών και
άλλων εταιρειών.

20.—(1) Όταν αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Υπουργικού Συµβουλίου
ότι οργανισµός που πρόκειται να συσταθεί ως εταιρεία θα συσταθεί για την
προαγωγή του εµπορίου, τέχνης, επιστήµης, θρησκείας, αγαθοεργίας ή
οποιουδήποτε κοινοφελούς σκοπού και προτίθεται να διαθέτει τα κέρδη του αν
υπάρχουν ή άλλο εισόδηµα για την προαγωγή των σκοπών του, και να
απαγορεύει την πληρωµή µερίσµατος στα µέλη του το Υπουργικό Συµβούλιο
µε άδεια δύναται να δίνει οδηγίες για την εγγραφή του οργανισµού ως εταιρείας
περιορισµένης ευθύνης χωρίς την προσθήκη της λέξης "λίµιτεδ", στο όνοµά της
και ο οργανισµός δύναται να εγγράφεται ανάλογα και µε την εγγραφή
απολαµβάνει όλα τα προνόµια και τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου
αυτού υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης.
(2) Όταν αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Υπουργικού Συµβουλίου —
(α) ότι οι σκοποί εταιρείας που έχει εγγραφεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
Νόµου αυτού ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης περιορίζονται στους σκοπούς
που αναφέρονται στο εδάφιο 1 και σε σκοπούς συναφείς ή που συµβάλλουν σε
αυτούς·
(β) ότι σύµφωνα µε τα έγγραφα συστάσεως της εταιρείας οφείλει να διαθέτει τα
κέρδη της, αν υπάρχουν, ή άλλο εισόδηµα, για την προαγωγή των σκοπών της
και απαγορεύεται η πληρωµή µερίσµατος στα µέλη της,
το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε άδεια να εξουσιοδοτεί την εταιρεία όπως
µε ειδικό ψήφισµα προβεί σε αλλαγή στο όνοµά της που περιλαµβάνει ή που
αποτελείται από την παράλειψη της λέξης "λίµιτεδ" και τα εδάφια (3) και (4)
του άρθρου 19 εφαρµόζονται για την αλλαγή του ονόµατος που γίνεται βάσει
του εδαφίου αυτού όπως αυτά εφαρµόζονται στην αλλαγή του ονόµατος βάσει
του άρθρου εκείνου.
(3) Άδεια του Υπουργικού Συµβουλίου µε βάση το άρθρο αυτό δύναται να
παραχωρείται µε τέτοιους όρους και τηρουµένων τέτοιων κανονισµών που το
Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε κρίνει σωστό και οι όροι και οι κανονισµοί αυτοί
θα είναι δεσµευτικοί πάνω στον οργανισµό για τον οποίο παραχωρήθηκε η
άδεια. Και, όταν η άδεια παραχωρείται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) αν το
Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε διατάξει µε τον τρόπο αυτό θα περιλαµβάνεται
στο ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό ή σε ένα από αυτά τα έγγραφα.
(4) Οργανισµός στον οποίο χορηγήθηκε άδεια σύµφωνα µε το άρθρο αυτό
εξαιρείται από τις διατάξεις του Νόµου αυτού αναφορικά µε τη χρήση της
λέξης "λίµιτεδ" σαν µέρος του ονόµατός του, της δηµοσίευσης του ονόµατός
του και της αποστολής καταλόγων των µελών στον έφορο εταιρειών.
(5) Άδεια που παραχωρήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο αυτό δύναται οποτεδήποτε
να ανακληθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο και µε την ανάκληση ο έφορος
καταχωρεί τη λέξη "λίµιτεδ" στο τέλος του ονόµατος στο µητρώο του

οργανισµού που παραχωρήθηκε η άδεια και ο οργανισµός παύει να
απολαµβάνει τις εξαιρέσεις που του παραχωρήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο
αυτό ανάλογα µε την περίπτωση:
Νοείται ότι πριν από την ανάκληση αυτή της άδειας, το Υπουργικό Συµβούλιο
δίνει στον οργανισµό γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του και του δίνει την
ευκαιρία να ακουστεί η ένστασή του για την ανάκληση.
(6) Όταν οργανισµός αναφορικά µε τον οποίο ισχύει η άδεια µε βάση το άρθρο
αυτό τροποποιεί τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στους
σκοπούς του, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, εκτός αν το θεωρήσει σκόπιµο
να ανακαλέσει την άδεια, να τη µεταβάλει µε την επιφύλαξη τέτοιων όρων και
κανονισµών που το Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε κρίνει σωστό αντίθετα ή
επιπρόσθετα από πιθανούς όρους και κανονισµούς µε την επιφύλαξη των
οποίων βρισκόταν η άδεια προηγουµένως.
(7) Όταν ανακαλείται η άδεια που χορηγήθηκε µε βάση το άρθρο αυτό, σε
οργανισµό που στο όνοµά του περιλαµβάνονται οι λέξεις "Εµπορικό
Επιµελητήριο" ο οργανισµός πρέπει µέσα σε έξι εβδοµάδες από την
ηµεροµηνία της ανάκλησης ή µέσα σε µεγαλύτερη περίοδο που το Υπουργικό
Συµβούλιο ήθελε κρίνει σωστό να επιτρέψει, να αλλάξει το όνοµά του µε άλλο
όνοµα που δεν περιλαµβάνει τις λέξεις αυτές, και—
(α) η ειδοποίηση που θα δοθεί στον οργανισµό σύµφωνα µε την επιφύλαξη του
εδαφίου (5) περιλαµβάνει δήλωση των προηγούµενων συνεπειών των
διατάξεων του παρόντος εδαφίου, και
(β) τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 19 εφαρµόζονται για την αλλαγή του
ονόµατος µε βάση το άρθρο αυτό όπως εφαρµόζονται για την αλλαγή του
ονόµατος µε βάση το άρθρο εκείνο.
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Αν οργανισµός παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του εδαφίου
αυτού θα υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν θα υπερβαίνει τις διακόσιες
πενήντα λίρες για κάθε ηµέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.
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Γενικές διατάξεις σε σχέση µε Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό
Αποτέλεσµα ιδρυτικού
εγγράφου και
καταστατικού.

21.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού το ιδρυτικό έγγραφο
και καταστατικό όταν εγγραφούν, δεσµεύουν την εταιρεία και τα µέλη της στην
ίδια έκταση όπως αν είχαν υπογραφεί και σφραγιστεί από κάθε µέλος
αντίστοιχα και περιλαµβάνουν συµφωνία εκ µέρους καθενός µέλους να τηρεί
όλες τις πρόνοιες του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού.
(2) Όλα τα χρήµατα που είναι πληρωτέα από οποιοδήποτε µέλος στην εταιρεία
µε βάση το ιδρυτικό έγγραφο ή καταστατικό αποτελούν οφειλόµενο χρέος από
αυτό προς την εταιρεία.

∆ιάταξη για το ιδρυτικό
έγγραφο και
καταστατικό εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης
µε εγγύηση.

22.—(1) Σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση που δεν
έχει µετοχικό κεφάλαιο και γράφτηκε µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου
αυτού, οποιαδήποτε πρόνοια στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό ή σε
οποιοδήποτε ψήφισµα της εταιρείας που επιδιώκει να δώσει σε οποιοδήποτε
πρόσωπο δικαίωµα να µετέχει στα διανεµητέα κέρδη διαφορετικά παρά ως
µέλος είναι άκυρη.
(2) Για το σκοπό των διατάξεων του Νόµου αυτού σε σχέση µε το ιδρυτικό
έγγραφο εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση και του άρθρου αυτού,
κάθε πρόνοια του ιδρυτικού εγγράφου ή καταστατικού ή οποιοδήποτε ψήφισµα
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση που εγγράφηκε κατά ή µετά την
ηµεροµηνία που προαναφέρθηκε, µε σκοπό να διαχωρίσει την επιχείρηση της
εταιρείας σε µετοχές ή συµφέροντα θα θεωρείται πρόνοια για µετοχικό
κεφάλαιο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το ονοµαστικό ποσό ή ο αριθµός των
µετοχών ή συµφερόντων δεν καθορίζεται από αυτή.

Αλλαγές στο ιδρυτικό
έγγραφο και
καταστατικό που
αυξάνουν την ευθύνη
για συνεισφορά στο
µετοχικό κεφάλαιο δεν
δεσµεύουν τα
υφιστάµενα µέλη χωρίς
τη συγκατάθεσή τους.

23. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε που περιλαµβάνεται στο ιδρυτικό έγγραφο ή
καταστατικό εταιρείας, κανένα µέλος της εταιρείας δεν δεσµεύεται από αλλαγές
που γίνονται στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό µετά την ηµεροµηνία που
έγινε µέλος, αν και στην έκταση που η αλλαγή απαιτεί από αυτό να πάρει ή να
εγγραφεί για περισσότερες µετοχές από όσες κατείχε την ηµεροµηνία που έγινε
η αλλαγή, ή µε οποιοδήποτε τρόπο αυξάνει την ευθύνη του από την ηµεροµηνία
εκείνη να συνεισφέρει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή να καταβάλει
χρήµατα µε άλλο τρόπο στην εταιρεία:
Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που το µέλος
συµφωνεί γραπτώς είτε προ ή µετά από την αλλαγή να δεσµεύεται από αυτή.

Εξουσία αλλαγής όρων
ιδρυτικού εγγράφου που
µπορούσαν να
περιλαµβάνονται στο
καταστατικό.

24.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 202, οποιοσδήποτε
όρος που περιλαµβάνεται στο ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας και που νόµιµα θα
συµπεριλαµβανόταν στο καταστατικό αντί στο ιδρυτικό έγγραφο, δύναται
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού να αλλαχτεί από την εταιρεία µε
ειδικό ψήφισµα. Η αλλαγή δεν θα έχει ισχύ µέχρι και κατά την έκταση που
εγκρίνεται µε αίτηση από το ∆ικαστήριο.
(2) Το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται όταν αυτό τούτο το ιδρυτικό έγγραφο
προνοεί ή απαγορεύει την αλλαγή όλων ή οποιωνδήποτε από τους πιο πάνω
όρους και δεν εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε µεταβολή ή κατάργηση των ειδικών
δικαιωµάτων οποιασδήποτε τάξης µελών.
(3) Τα εδάφια (3), (4), (5), (6) και (7) του άρθρου 7 εφαρµόζονται σε σχέση µε
οποιαδήποτε αλλαγή και οποιαδήποτε αίτηση που γίνεται βάσει του άρθρου
αυτού όπως αυτά εφαρµόζονται σε σχέση µε τις αλλαγές και αιτήσεις µε βάση
το άρθρο εκείνο.
(4) Το άρθρο αυτό εφαρµόζεται στο ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας που εγγράφηκε
πριν από ή µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού.

Αντίγραφα ιδρυτικού
εγγράφου και
καταστατικού να
δίνονται στα µέλη.

25.—(1) Όταν οποιοδήποτε µέλος ζητήσει από εταιρεία να του αποστείλει
αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού αν υπάρχουν, η εταιρεία
του τα αποστέλλει αφού καταβάλει το µέλος, πενήντα µίλς ή οποιοδήποτε άλλο
λιγότερο ποσό που ήθελε ορίσει η εταιρεία.
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(2) Αν εταιρεία παραλείπει να συµµορφωθεί µε το άρθρο αυτό, η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που παραλείπει να συµµορφωθεί υπόκειται σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε αδίκηµα.

Εκδοµένα αντίγραφα
του ιδρυτικού εγγράφου
πρέπει να περιέχουν τις
αλλαγές.
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26.—(1) Όταν γίνεται αλλαγή στο ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας, κάθε
αντίγραφό του που εκδίδεται µετά την ηµεροµηνία της αλλαγής πρέπει να είναι
σύµφωνο µε την αλλαγή.
(2) Όταν, µετά από µια τέτοια αλλαγή η εταιρεία σε οποιοδήποτε χρόνο µετά
την ηµεροµηνία της αλλαγής εκδίδει αντίγραφα του ιδρυτικού εγγράφου που
δεν συµφωνούν µε την αλλαγή υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις
είκοσι πέντε λίρες για κάθε αντίγραφο που εκδίδεται µε τον τρόπο αυτό και
κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που υπόκειται σε παράλειψη υπόκειται στην
ίδια ποινή.
Ιδιότητα µέλους εταιρείας

Ορισµός µέλους.
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27.—(1) Αυτοί που προσυπόγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας θα
θεωρούνται ότι έχουν συµφωνήσει να γίνουν µέλη της εταιρείας και µε την
εγγραφή της καταχωρούνται ως µέλη στο µητρώο µελών.
(2) Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συµφωνεί να γίνει µέλος εταιρείας και το
όνοµα του καταχωρείται στο µητρώο των µελών της, είναι µέλος της εταιρείας.

Ιδιότητα µέλους
µητρικής εταιρείας.

28.—(1) Εκτός στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω στο άρθρο αυτό,
νοµικό πρόσωπο δεν δύναται να είναι µέλος εταιρείας που είναι µητρική του,
και οποιαδήποτε παραχώρηση ή µεταβίβαση µετοχών µιας εταιρείας προς τη
θυγατρική της είναι άκυρη.
(2) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται όταν η θυγατρική εταιρεία
ενδιαφέρεται ως προσωπικός αντιπρόσωπος ή ως εµπιστευµατοδόχος εκτός αν
η µητρική εταιρεία ή θυγατρική της έχει ωφέλιµο συµφέρον δυνάµει
εµπιστεύµατος και δεν ενδιαφέρεται µόνο υπό µορφή ασφάλειας για τους
σκοπούς συναλλαγής που συνάπτεται από αυτή κατά τη συνηθισµένη πορεία
εργασίας που περιλαµβάνει το δανεισµό χρηµάτων.
(3) Το άρθρο αυτό δεν εµποδίζει θυγατρική εταιρεία η οποία, κατά την έναρξη
ισχύος του Νόµου αυτού, ήταν µέλος της µητρικής της, από το να εξακολουθεί
να είναι µέλος αλλά τηρουµένου του εδαφίου (2) η θυγατρική εταιρεία δεν έχει
δικαίωµα ψήφου στις συνελεύσεις της µητρικής εταιρείας ή οποιασδήποτε
τάξης των µελών της.
(4) Τηρουµένου του εδαφίου (2), τα εδάφια (1) και (3) εφαρµόζονται σε σχέση
µε εντολοδόχο νοµικού προσώπου το οποίο είναι θυγατρική εταιρεία ωσάν
αναφορές στα πιο πάνω εδάφια (1) και (3) στο νοµικό αυτό πρόσωπο
περιελάµβαναν αναφορές σε εντολοδόχο για αυτό.
(5) Σε σχέση µε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση που είναι µητρική
εταιρεία η αναφορά σε µετοχές στο άρθρο αυτό, είτε έχει µετοχικό κεφάλαιο
είτε όχι, ερµηνεύεται ότι περιλαµβάνει αναφορά σε αυτό τούτο το συµφέρον
των µελών της οποιασδήποτε µορφής είναι το συµφέρον αυτό.
Ιδιωτικές εταιρείες

Έννοια “ιδιωτικής
εταιρείας”.

29.—(1) Για τους σκοπούς του Νόµου αυτού η έκφραση "ιδιωτική εταιρεία"
σηµαίνει εταιρεία που µε το καταστατικό της —
(α) περιορίζει το δικαίωµα µεταβίβασης των µετοχών της· και
(β) περιορίζει τον αριθµό των µελών της σε πενήντα, χωρίς να περιλαµβάνονται
πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία της εταιρείας, και πρόσωπα τα οποία
ήταν προηγουµένως στην υπηρεσία της εταιρείας και ενώ ήταν στην υπηρεσία
της εξακολούθησαν µετά τον τερµατισµό της υπηρεσίας εκείνης να είναι µέλη
της εταιρείας· και
(γ) απαγορεύει πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε
µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα της εταιρείας.
(2) Όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν µια ή περισσότερες µετοχές σε
εταιρεία από κοινού, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού θεωρούνται ως ένα
και µόνο µέλος.

Συνέπειες παράλειψης
συµµόρφωσης µε όρους
που καθιστούν εταιρεία
ιδιωτική εταιρεία.

30. Όταν το καταστατικό εταιρείας περιλαµβάνει τις διατάξεις που απαιτούνται
βάσει του άρθρου 29 να περιληφθούν στο καταστατικό εταιρείας για να γίνει
ιδιωτική εταιρεία, αλλά δεν έγινε συµµόρφωση µε οποιεσδήποτε από τις
διατάξεις αυτές, η εταιρεία παύει να δικαιούται στα προνόµια και τις εξαιρέσεις
που παραχωρούνται στις ιδιωτικές εταιρείες βάσει των διατάξεων που
περιλαµβάνονται στο άρθρο 32, το εδάφιο (1) του άρθρου 123, την παράγραφο
(δ) του άρθρου 211 και την παράγραφο (i) της επιφύλαξης (α) του εδαφίου (1)
του άρθρου 213, και τότε οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο πρώτο, τρίτο
και τέταρτο των νοµοθετηµάτων εκείνων εφαρµόζονται στην εταιρεία ωσάν να
µην ήταν ιδιωτική εταιρεία και οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο δεύτερο,
εκείνων των νοµοθετηµάτων, παύουν να εφαρµόζονται στην εταιρεία:
Νοείται ότι το ∆ικαστήριο, αφού ικανοποιηθεί ότι η παράλειψη συµµόρφωσης
µε τους όρους ήταν τυχαία ή οφειλόταν σε παραδροµή ή οποιαδήποτε άλλη
ικανοποιητική αιτία ή ότι για άλλους λόγους είναι δίκαιο και σύµφωνο µε το

δίκαιο της επιείκειας να χορηγηθεί θεραπεία, δύναται µε αίτηση της εταιρείας ή
οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει συµφέρον και µε τέτοιους όρους και
προϋποθέσεις που στο ∆ικαστήριο θα φανούν δίκαιοι και σκόπιµοι να διατάξει
όπως η εταιρεία απαλλαγεί από τις συνέπειες που αναφέρονται πιο πάνω.
Έκθεση αντί
πρόσκλησης για
εγγραφή να παραδίνεται
στον έφορο από
εταιρεία µε την παύση
εταιρείας να είναι
"ιδιωτική".
Τρίτο Παράρτηµα.

Τέταρτο Παράρτηµα.

Τρίτο Παράρτηµα.
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31.—(1) Αν εταιρεία που είναι ιδιωτική εταιρεία αλλάσσει το καταστατικό της
µε τέτοιο τρόπο που να µην περιλαµβάνει πλέον τις διατάξεις οι οποίες βάσει
του άρθρου 29 απαιτούνται να περιλαµβάνονται στο καταστατικό εταιρείας για
να την καταστήσουν ιδιωτική, η εταιρεία από την ηµεροµηνία της αλλαγής,
παύει να είναι ιδιωτική εταιρεία και µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από την
ηµεροµηνία που αναφέρθηκε πιο πάνω παραδίνει στον έφορο εταιρειών για
εγγραφή έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή µε τον τύπο και που περιέχει τις
λεπτοµέρειες που εκτίθενται στο Μέρος Ι του Τρίτου Παραρτήµατος και, στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ εκείνου του Παραρτήµατος που
περιέχουν τις εκθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και τα αναφερόµενα Μέρη Ι και
ΙΙ αποκτούν ισχύ τηρουµένων των διατάξεων που περιλαµβάνονται στο Μέρος
ΙΙΙ του Παραρτήµατος εκείνου:
Νοείται ότι δεν χρειάζεται να παραδοθεί έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή
αν µέσα στην αναφερόµενη προθεσµία των δεκατεσσάρων ηµερών εκδίδεται
πρόσκληση για εγγραφή σε σχέση µε την εταιρεία που συνάδει µε το Τέταρτο
Παράρτηµα και που παραδίνεται στον έφορο εταιρειών όπως προνοείται από το
άρθρο 41.
(2) Κάθε έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή που παραδίνεται µε βάση το
εδάφιο (1) όταν τα πρόσωπα που συντάσσουν τέτοια έκθεση όπως πιο πάνω µε
ή χωρίς την παροχή οποιασδήποτε εξήγησης αναφέρουν σε αυτή οποιεσδήποτε
τέτοιες προσαρµογές όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Τρίτου
Παραρτήµατος, έχουν οπισθογραφήσει ή επισυνάψει σε αυτή γραπτή δήλωση
υπογραµµένη από τα πρόσωπα αυτά που εκθέτουν τις προσαρµογές και δίνουν
τις εξηγήσεις για αυτές.
(3) Αν υπάρχει παράλειψη συµµόρφωσης µε το εδάφιο (1) ή (2) η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που βρίσκεται σε παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο παράλειψης διακοσίων πενήντα λιρών.
677759706
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(4) Όταν έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή που παραδίνεται στον έφορο
εταιρειών βάσει του εδαφίου (1) περιλαµβάνει οποιαδήποτε αναληθή δήλωση,
κάθε πρόσωπο που εξουσιοδότησε την παράδοση της έκθεσης αντί πρόσκλησης
για εγγραφή για καταχώρηση, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση
για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, της
φυλάκισης και του προστίµου, εκτός αν αποδείξει ότι η αναληθής δήλωση ήταν
επουσιώδης είτε διότι κατά το χρόνο της παράδοσης της έκθεσης αντί
πρόσκλησης για εγγραφή για καταχώρηση, είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και
πίστευε ότι η αναληθής δήλωση ήταν αληθής.
(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού —
(α) δήλωση που περιλαµβάνεται στην έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή
θεωρείται αναληθής αν είναι παραπλανητική στον τύπο και στο περιεχόµενο
στο οποίο περιλαµβάνεται η δήλωση·
(β) δήλωση θεωρείται ότι περιέχεται στην έκθεση αντί πρόσκλησης για
εγγραφή αν περιλαµβάνεται σε αυτή ή σε οποιαδήποτε αναφορά ή µνηµόνιο
που φαίνεται σε αυτή ή είναι ενσωµατωµένη σε αυτή µε αναφορά.
Μείωση του Αριθµού των Μελών κάτω από
το Ελάχιστο Νόµιµο Όριο

Μέλη είναι χωριστά
υπεύθυνα για χρέη όταν

32. Αν οποτεδήποτε ο αριθµός των µελών εταιρείας µειώνεται κάτω από δύο σε
περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας, ή, κάτω από επτά, σε περίπτωση δηµόσιας

οι εργασίες διεξάγονται
µε λιγότερα από επτά, ή
σε περίπτωση ιδιωτικής
εταιρείας λιγότερα από
δύο, µέλη.

εταιρείας, και η εταιρεία διεξάγει εργασίες για περισσότερους από έξι µήνες
στη διάρκεια των οποίων ο αριθµός είναι µειωµένος, µε τον τρόπο αυτό κάθε
πρόσωπο που είναι µέλος της εταιρείας στη διάρκεια της περιόδου µετά τους
έξι µήνες που η εταιρεία διεξάγει εργασίες και γνωρίζει ότι διεξάγει εργασίες µε
λιγότερα από δύο ή επτά µέλη, ανάλογα µε την περίπτωση, είναι χωριστά
υπεύθυνο για την πληρωµή όλων των χρεών της εταιρείας που έγιναν στη
διάρκεια της περιόδου εκείνης και δύναται να εναχθεί χωριστά.
Συµβάσεις, κλπ.

Τύπος συµβάσεων.

33.—(1) Συµβάσεις εκ µέρους εταιρείας δύναται να γίνουν ως ακολούθως —
(α) σύµβαση η οποία αν γινόταν µεταξύ ιδιωτών προσώπων ο νόµος θα
απαιτούσε να γίνει γραπτώς, και αν γινόταν σύµφωνα µε το Αγγλικό ∆ίκαιο θα
απαιτούσε να φέρει σφραγίδα, δύναται να γίνει από εταιρεία γραπτώς και να
φέρει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας·
(β) σύµβαση η οποία αν γινόταν από πρόσωπα ιδιώτες ο νόµος θα απαιτούσε να
γίνει γραπτώς και να υπογράφεται από τα µέρη που βαρύνονται από τη
σύµβαση, δύναται να γίνει εκ µέρους της εταιρείας γραπτώς και να υπογραφτεί
από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί µετά από ρητή ή σιωπηρή
εξουσιοδότηση της εταιρείας·
(γ) σύµβαση η οποία αν γινόταν από πρόσωπα ιδιώτες θα ήταν νοµικά έγκυρη
και αν ακόµα γινόταν µόνο προφορικά και όχι γραπτώς δύναται να γίνει
προφορικά εκ µέρους της εταιρείας από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί µε
βάση ρητή ή σιωπηρή εξουσιοδότησή της.
(2) Σύµβαση που γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό έχει νοµικό αποτέλεσµα
και δεσµεύει την εταιρεία και τους διαδόχους της και όλα τα άλλα µέρη της.
(3) Σύµβαση που έγινε σύµφωνα µε το άρθρο αυτό δύναται να µεταβληθεί ή
ακυρωθεί µε τον ίδιο τρόπο που η σύµβαση εξουσιοδοτήθηκε να γίνει σύµφωνα
µε το άρθρο αυτό.

Συναλλαγµατικές και
γραµµάτια σε διαταγή.

34. Συναλλαγµατική ή γραµµάτιο θεωρείται ότι έγινε, έγινε αποδεκτό ή
οπισθογραφήθηκε εκ µέρους εταιρείας ή έγινε αποδεκτό ή οπισθογραφήθηκε
στο όνοµα ή υπό ή εκ µέρους ή για λογαριασµό της εταιρείας από οποιοδήποτε
πρόσωπο που ενεργεί µε εξουσιοδότησή της.

Εκτέλεση εγγράφων
στο εξωτερικό.

35.—(1) Εταιρεία δύναται, να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο, γραπτώς µε τη
σφραγίδα της, είτε γενικά είτε σε σχέση µε συγκεκριµένα θέµατα, ως
πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της, να εκτελέσει συµβόλαια εκ µέρους της σε
οποιοδήποτε τόπο εκτός της ∆ηµοκρατίας.
(2) Συµβόλαιο υπογραµµένο από τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο εκ µέρους
της εταιρείας µε τη σφραγίδα του δεσµεύει την εταιρεία και έχει το ίδιο
αποτέλεσµα που θα είχε αν έφερε την κοινή σφραγίδα της.

Εξουσία εταιρείας να
διατηρεί επίσηµη
σφραγίδα για χρήση στο
εξωτερικό.

36.—(1) Εταιρεία που οι σκοποί της απαιτούν ή περιλαµβάνουν τη διεξαγωγή
εργασίας σε χώρες του εξωτερικού δύναται, αν εξουσιοδοτείται από το
καταστατικό της, να διατηρεί επίσηµη σφραγίδα για να χρησιµοποιείται σε
οποιαδήποτε χώρα, επαρχία ή τόπο εκτός της ∆ηµοκρατίας που θα είναι
πανοµοιότυπη της κοινής σφραγίδας της εταιρείας, µε την προσθήκη πάνω στην
πρόσοψή της του ονόµατος κάθε χώρας, επαρχίας ή τόπου που θα
χρησιµοποιηθεί.
(2) Συµβόλαιο ή άλλο έγγραφο πάνω στο οποίο τίθεται δεόντως επίσηµη
σφραγίδα δεσµεύει την εταιρεία ωσάν να είχε σφραγιστεί µε την κοινή
σφραγίδα της εταιρείας.
(3) Εταιρεία που έχει επίσηµη σφραγίδα για χρήση σε οποιαδήποτε τέτοια
χώρα, επαρχία ή τόπο δύναται µε έγγραφο που φέρει την κοινή σφραγίδα της να

εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται για το σκοπό αυτό, στη
χώρα αυτή, επαρχία ή τόπο να βάζει την επίσηµη σφραγίδα πάνω σε
οποιοδήποτε συµβόλαιο ή άλλο έγγραφο που η εταιρεία είναι συµβαλλόµενο
µέρος σε εκείνη τη χώρα, επαρχία ή τόπο.
(4) Όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ της εταιρείας και οποιουδήποτε προσώπου
που συναλλάσσεται µε τον αντιπρόσωπο, η εξουσία του αντιπροσώπου αυτού
συνεχίζει κατά τη διάρκεια της περιόδου, αν υπάρχει, που αναφέρεται στο
έγγραφο που χορηγεί την εξουσιοδότηση ή αν δεν αναφέρεται καµιά περίοδος
σε αυτό τότε µέχρι να επιδοθεί ειδοποίηση ανάκλησης ή τερµατισµού της
εξουσιοδότησης του αντιπροσώπου στο πρόσωπο που συναλλάσσεται µε τον
αντιπρόσωπο.
(5) Το πρόσωπο που θέτει οποιαδήποτε τέτοια επίσηµη σφραγίδα πιστοποιεί
γραπτώς στο συµβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο τίθεται η
σφραγίδα, την ηµεροµηνία και το χρόνο που τέθηκε.
Επικύρωση Εγγράφων
Επικύρωση εγγράφων.
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37. Έγγραφο ή πρακτικό που χρειάζεται επικύρωση από εταιρεία, δύναται να
υπογράφεται από σύµβουλο, γραµµατέα ή άλλο εξουσιοδοτηµένο αξιωµατούχο
της εταιρείας και δεν απαιτείται να φέρει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
Πρόσκληση για εγγραφή

Χρονολόγηση
πρόσκλησης για
εγγραφή.

38. Πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται από την εταιρεία ή σε σχέση µε
εταιρεία που πρόκειται να συσταθεί θα φέρει ηµεροµηνία, και η ηµεροµηνία
αυτή θα θεωρείται ως η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης για εγγραφή,
εκτός αν αποδεικνύεται το αντίθετο.

Θέµατα που πρέπει να
αναφέρονται και
εκθέσεις που πρέπει να
αναφέρονται στην
πρόσκληση για
εγγραφή.
Τέταρτο Παράρτηµα.

39.—(1) Κάθε πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται από ή εκ µέρους
εταιρείας ή από ή εκ µέρους προσώπου που έχει ασχοληθεί ή έχει συµφέρον να
ενδιαφέρεται για τη σύσταση εταιρείας οφείλει να αναφέρει τα θέµατα που
ορίζονται στο Μέρος Ι του Τέταρτου Παραρτήµατος και να εκθέτει τις εκθέσεις
που ορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Τέταρτου Παραρτήµατος και τα Μέρη Ι και ΙΙ
που αναφέρθηκαν θα έχουν αποτέλεσµα τηρουµένων των διατάξεων που
περιέχονται στο Μέρος ΙΙΙ του Τέταρτου Παραρτήµατος.
(2) Όρος που απαιτεί ή δεσµεύει αιτητή για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα
εταιρείας να αποφεύγει συµµόρφωση µε οποιεσδήποτε από τις απαιτήσεις του
άρθρου αυτού ή που φέρεται να αποδίδει σε αυτόν γνώση οποιασδήποτε
σύµβασης, εγγράφου ή θέµατος που δεν αναφέρεται ειδικά στην πρόσκληση για
εγγραφή, είναι άκυρος.
(3) ∆εν είναι νόµιµη η έκδοση οποιουδήποτε τύπου αίτησης για µετοχές ή
χρεωστικά οµόλογα εταιρείας εκτός αν ο τύπος εκδίδεται µε πρόσκληση για
εγγραφή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού:
Νοείται ότι δεν θα εφαρµόζεται το εδάφιο αυτό αν παρουσιάζεται ότι εκδόθηκε
ο τύπος της αίτησης είτε —
(α) σε σχέση µε καλόπιστη πρόσκληση σε πρόσωπο για να συνάψει συµφωνία
ασφάλισης διάθεσης αναφορικά µε τις µετοχές ή τα χρεωστικά οµόλογα ή
(β) σε σχέση µε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που δεν προσφέρθηκαν στο
κοινό.
Αν οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργήσει κατά παράβαση των διατάξεων του
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εδαφίου αυτού υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες
πεντακόσιες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές, της φυλάκισης και του προστίµου.
(4) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε ή παράβασης οποιωνδήποτε από τις
απαιτήσεις του άρθρου αυτού, δεν θα έχει ευθύνη λόγω µη συµµόρφωσης ή
παράβασης, σύµβουλος ή πρόσωπο υπεύθυνο για την πρόσκληση για εγγραφή
αν —
(α) αναφορικά µε θέµα που δεν αποκαλύφθηκε, αποδείξει ότι δεν γνώριζε για
αυτό· ή
(β) αναφορικά µε κάποιο γεγονός αποδείξει ότι η µη συµµόρφωση ή παράβαση
προκλήθηκε λόγω ειλικρινούς πλάνης από µέρους του··ή
(γ) η µη συµµόρφωση ή παράβαση έγινε αναφορικά µε θέµατα που κατά τη
γνώµη του ∆ικαστηρίου που εκδικάζει την υπόθεση ήταν επουσιώδη ή ήταν
τέτοια που θα έπρεπε, κατά τη γνώµη του ∆ικαστηρίου, ενόψει όλων των
περιστάσεων της υπόθεσης, εύλογα να δικαιολογηθεί:

Τέταρτο Παράρτηµα.

Nοείται ότι σε περίπτωση που η δήλωση αναφορικά µε θέµατα που ορίζονται
στην παράγραφο 16 του Τέταρτου Παραρτήµατος παραλήφθηκε από την
πρόσκληση για εγγραφή, κανένας σύµβουλος ή άλλο πρόσωπο δεν έχει ευθύνη
αναφορικά µε την παράλειψη εκτός αν αποκαλυφθεί ότι γνώριζε τα θέµατα που
δεν αποκαλύφθηκαν.
(5) Το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται —
(α) για την έκδοση πρόσκλησης για εγγραφή, ή τύπου αίτησης σχετικά µε
µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα της εταιρείας σε υφιστάµενα µέλη ή στους
κατόχους χρεωστικών οµολόγων εταιρείας είτε αυτός που αιτείται για µετοχές ή
χρεωστικά οµόλογα έχει το δικαίωµα αποποίησης σε όφελος άλλων προσώπων
είτε όχι· ή
(β) για την έκδοση πρόσκλησης για εγγραφή ή τύπου αίτησης σχετικά µε
µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα τα οποία από όλες τις απόψεις είναι ή θα είναι
οµοιόµορφα µε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που εκδόθηκαν προηγουµένως
και τα οποία εκάστοτε συναλλάσσονται ή προσδιορίζονται σε καθορισµένο
χρηµατιστήριο·
αλλά, µε την επιφύλαξη των πιο πάνω, το άρθρο αυτό εφαρµόζεται στην
πρόσκληση για εγγραφή ή τύπο αίτησης είτε εκδόθηκαν για ή αναφορικά µε τη
σύσταση εταιρείας ή µεταγενέστερα.
(6) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν περιορίζει ή µειώνει την ευθύνη που
έχει οποιοδήποτε πρόσωπο µε βάση το γενικό νόµο ή το Νόµο αυτό εκτός από
το άρθρο αυτό.

Συγκατάθεση
εµπειρογνώµονα στην
έκδοση πρόσκλησης για
εγγραφή που περιέχει
έκθεση εκ µέρους του.

40.—(1) Πρόσκληση για εγγραφή που καλεί πρόσωπα να εγγραφούν για
µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα εταιρείας και που περιλαµβάνει έκθεση που
φέρεται να γίνεται από εµπειρογνώµονα, δεν θα εκδίδεται εκτός —
(α) αν έδωσε πριν από την παράδοση αντιγράφου της πρόσκλησης για εγγραφή
και δεν ανακάλεσε την γραπτή συγκατάθεσή του για την έκδοσή της που
περιλάµβανε και τη δήλωση µε τον τύπο και µε την έννοια που περιλήφθηκε η
συγκατάθεση· και
(β) φαίνεται πάνω στην πρόσκληση για εγγραφή η δήλωση που έδωσε και δεν
απέσυρε τη συγκατάθεσή του όπως προαναφέρθηκε.
(2) Αν κατά παράβαση του άρθρου αυτού εκδοθεί πρόσκληση για εγγραφή, η
εταιρεία και οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεµµένα µετέχει στην έκδοση της
υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια
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ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο
αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίµου.
(3) Στο άρθρο αυτό η έκφραση "εµπειρογνώµονας" περιλαµβάνει µηχανικό,
εκτιµητή λογιστή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που το επάγγελµά του, του
δίνει εξουσία για έκθεση που γίνεται από αυτόν.

Εγγραφή πρόσκλησης
για εγγραφή.

41.—(1) Καµιά πρόσκληση για εγγραφή δεν εκδίδεται από ή για την εταιρεία ή
σε σχέση µε εταιρεία που σκοπεύεται να συσταθεί εκτός αν παραδοθεί για
καταχώρηση στον έφορο εταιρειών κατά ή νωρίτερα από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της, αντίγραφό της υπογραµµένο από κάθε πρόσωπο που
κατονοµάζεται σε αυτή ως σύµβουλος ή προτεινόµενος σύµβουλος της
εταιρείας ή από τον αντιπρόσωπό του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτηµένος
γραπτώς και έχει οπισθογραφηθεί ή επισυναφθεί στην πρόσκληση για εγγραφή:
(α) Οποιαδήποτε συγκατάθεση από οποιοδήποτε πρόσωπο ως εµπειρογνώµονα
για την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή που απαιτείται από το άρθρο 40·
και
(β) σε περίπτωση πρόσκλησης για εγγραφή που εκδίδεται γενικά (δηλαδή που
εκδίδεται σε πρόσωπα που δεν είναι υφιστάµενα µέλη ή κάτοχοι χρεωστικών
οµολόγων της εταιρείας), επίσης —
256918609

Τέταρτο Παράρτηµα.

(i) αντίγραφο οποιασδήποτε σύµβασης που απαιτείται σύµφωνα µε την
παράγραφο 14 του Τέταρτου Παραρτήµατος να δηλωθεί στην πρόσκληση για
εγγραφή ή στην περίπτωση που η σύµβαση δεν είναι γραπτή, µνηµόνιο που να
έχει όλες τις λεπτοµέρειες της σύµβασης και

Τέταρτο Παράρτηµα.

(ii) όταν τα πρόσωπα που καταρτίζουν οποιαδήποτε έκθεση που απαιτείται, από
το Μέρος ΙΙ εκείνου του Παραρτήµατος κατέγραψαν σε αυτή, ή χωρίς να
δίδουν τους λόγους, υπέδειξαν σε αυτή, οποιεσδήποτε τέτοιες προσαρµογές
όπως αναφέρονται στην παράγραφο 20 εκείνου του Παραρτήµατος, γραπτή
δήλωση υπογραµµένη από τα πρόσωπα αυτά που εκθέτει τις προσαρµογές και
παρέχει τους λόγους για αυτές.
Οι αναφορές στην υποπαράγραφο (ι) της παραγράφου (β) του εδαφίου αυτού
στο αντίγραφο σύµβασης που απαιτείται να οπισθογραφηθεί ή επισυναφθεί σε
αντίγραφο της πρόσκλησης για εγγραφή, στην περίπτωση σύµβασης που είναι
εξολοκλήρου ή µερικώς σε ξένη γλώσσα λογίζονται ως αναφορές σε αντίγραφο
µετάφρασης της σύµβασης στην Αγγλική ή αντίγραφο που ενσωµατώνει
µετάφραση στην Αγγλική για τα µέρη σε ξένη γλώσσα, ανάλογα µε την
περίπτωση, και που είναι πιστοποιηµένη µε τον καθορισµένο τρόπο ως ορθή
µετάφραση.
(2) Πάνω στην πρόσοψη της κάθε πρόσκλησης για εγγραφή —
(α) δηλώνεται ότι παραδόθηκε για καταχώρηση αντίγραφο όπως απαιτείται από
το άρθρο αυτό· και
(β) ορίζεται ή γίνεται αναφορά σε δηλώσεις που περιλαµβάνονται στην
πρόσκληση για εγγραφή που ορίζουν, οποιαδήποτε έγγραφα που απαιτούνται
από το άρθρο αυτό να οπισθογραφηθούν ή επισυναφθούν στο αντίγραφο που
παραδίνεται µε τον τρόπο αυτό.
(3) Ο έφορος δεν καταχωρεί πρόσκληση για εγγραφή εκτός αν φέρει
ηµεροµηνία και το αντίγραφό της είναι υπογραµµένο σύµφωνα µε τον τρόπο
που απαιτείται από το άρθρο αυτό και έχει οπισθογραφηµένα ή επισυνηµµένα
πάνω σε αυτό, (αν υπάρχουν) τα έγγραφα, που καθορίζονται όπως
προαναφέρθηκε.
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(4) Αν πρόσκληση για εγγραφή εκδίδεται χωρίς την παράδοση αντιγράφου της
στον έφορο µε βάση το άρθρο αυτό ή χωρίς την οπισθογράφηση ή την

επισύναψη στο αντίγραφο που παραδίνεται, των εγγράφων που απαιτούνται, η
εταιρεία, και κάθε πρόσωπο που γνωρίζει και µετέχει στην έκδοση της
πρόσκλησης για εγγραφή υπόκεινται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι
πέντε λίρες για κάθε ηµέρα από την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή µέχρι
την παράδοση του αντιγράφου της µε τα απαιτούµενα έγγραφα
οπισθογραφηµένα ή επισυνηµµένα σε αυτό.
Περιορισµός στην
αλλαγή όρων
πρόσκλησης για
εγγραφή ή δήλωσης
αντί πρόσκλησης για
εγγραφή.

42.—(1) Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές ή εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης µε εγγύηση και µε µετοχικό κεφάλαιο δεν πρέπει να µεταβάλλει τους
όρους σύµβασης που αναφέρονται στην πρόσκληση για εγγραφή ή στη δήλωση
αντί πρόσκλησης για εγγραφή πριν από τη θεσµική συνέλευση εκτός µε
έγκριση της θεσµικής συνέλευσης.
(2) Το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται σε ιδιωτική εταιρεία.

Αστική ευθύνη για
ανακριβείς δηλώσεις
στην πρόσκληση για
εγγραφή.

43.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, όταν πρόσκληση για
εγγραφή καλεί πρόσωπα να εγγραφούν για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα
εταιρείας, τα ακόλουθα πρόσωπα ευθύνονται για την πληρωµή αποζηµίωσης σε
όλα τα πρόσωπα που εγγράφονται για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα γιατί
πίστεψαν στην πρόσκληση για εγγραφή για τη ζηµιά που δυνατό να υπέστηκαν
λόγω οποιασδήποτε αναληθούς δήλωσης που περιλαµβάνεται σε αυτή,
δηλαδή—
(α) κάθε πρόσωπο που το χρόνο της έκδοσης της πρόσκλησης για εγγραφή είναι
σύµβουλος της εταιρείας·
(β) κάθε πρόσωπο που επέτρεψε να κατονοµαστεί και κατονοµάστηκε ως
σύµβουλος στην πρόσκληση για εγγραφή ή ότι συµφώνησε να γίνει σύµβουλος
είτε αµέσως είτε µετά παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήµατος·
(γ) κάθε πρόσωπο που είναι ιδρυτής της εταιρείας· και
(δ) κάθε πρόσωπο που εξουσιοδότησε την έκδοση της πρόσκλησης για
εγγραφή:
Νοείται ότι όταν, µε βάση το άρθρο 40, απαιτείται η συγκατάθεση προσώπου
για την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή και το πρόσωπο αυτό έδωσε τη
συγκατάθεσή του δεν έχει ευθύνη σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό επειδή έδωσε τη
συγκατάθεσή του ως πρόσωπο που εξουσιοδότησε την έκδοση της πρόσκλησης
για εγγραφή, εκτός σχετικά µε µη αληθινή δήλωση που φέρεται ότι έγινε από
αυτό µε την ιδιότητά του ως εµπειρογνώµονα.
(2) Κανένας δεν θα ευθύνεται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) αν αποδείξει —
(α) ότι, αν και συγκατατέθει να γίνει σύµβουλος της εταιρείας, απέσυρε τη
συγκατάθεσή του πριν από την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή και ότι
αυτή εκδόθηκε χωρίς την εξουσιοδότηση ή τη συγκατάθεσή του· ή
(β) ότι η πρόσκληση για εγγραφή εκδόθηκε χωρίς τη γνώση ή συγκατάθεσή
του, και ότι όταν έλαβε γνώση αυτής της έκδοσης αµέσως έδωσε εύλογη
δηµόσια ειδοποίηση ότι εκδόθηκε χωρίς τη γνώση ή συγκατάθεσή του· ή
(γ) ότι, µετά την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή και πριν από την
παραχώρηση µετοχών σύµφωνα µε αυτή, µόλις έλαβε γνώση µη αληθινής
δήλωσης σε αυτή, απόσυρε τη συγκατάθεσή του και έδωσε εύλογη δηµόσια
ειδοποίηση για την απόσυρσή της και για το λόγο που αποσύρθηκε· ή
(δ) ότι —
(i) αναφορικά µε κάθε µη αληθινή δήλωση που δεν φέρεται να έγινε µε την
έγκριση εµπειρογνώµονα ή δηµόσιου επίσηµου εγγράφου ή δήλωσης, είχε
εύλογη βάση να πιστεύει, και επίστευε µέχρι το χρόνο παραχώρησης των
µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων, ανάλογα µε την περίπτωση, ότι η δήλωση

ήταν αληθινή· και
(ii) αναφορικά µε κάθε µη αληθινή δήλωση που φέρεται ως δήλωση
εµπειρογνώµονα ή περιλαµβάνεται σε έγγραφο που θεωρείται ως αντίγραφο ή
απόσπασµα έκθεσης ή εκτίµησης εµπειρογνώµονα, ότι ορθά αντιπροσωπεύει τη
δήλωση ή ότι ήταν ορθό αντίγραφο ή απόσπασµα της έκθεσης ή εκτίµησης και
ότι εύλογα µπορούσε να πιστεύει και πίστευε µέχρι το χρόνο της έκδοσης της
πρόσκλησης για εγγραφή ότι το πρόσωπο που έκανε τη δήλωση ήταν αρµόδιο
να την κάνει και ότι έδωσε τη συγκατάθεση που απαιτείται από το άρθρο 40 για
την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή και δεν είχε αποσύρει τη
συγκατάθεση αυτή πριν από την παράδοση αντιγράφου πρόσκλησης για
εγγραφή, ή από όσα γνώριζε ο εναγόµενος πριν από την παραχώρηση µετοχών
σύµφωνα µε αυτή· και
(iii) αναφορικά µε κάθε µη αληθινή δήλωση που φέρεται ως δήλωση που έγινε
από επίσηµο πρόσωπο ή περιλήφθηκε για να αποτελέσει αντίγραφο ή
απόσπασµα δηµόσιου επίσηµου εγγράφου ότι ήταν ορθή και πιστή παρουσίαση
της δήλωσης ή αντιγράφου ή αποσπάσµατος του εγγράφου:
Νοείται ότι το εδάφιο αυτό δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση προσώπου που έχει
ευθύνη για την παραχώρηση συγκατάθεσης που του απαιτείται από το
προαναφερόµενο άρθρο 40, ως πρόσωπο που εξουσιοδότησε την έκδοση της
πρόσκλησης για εγγραφή αναφορικά µε µη αληθινή δήλωση που φέρεται ότι
γίνεται από αυτό ως εµπειρογνώµονα.
(3) Πρόσωπο που, ανεξάρτητα από το εδάφιο αυτό, θα ήταν υπεύθυνο µε βάση
το εδάφιο (1) για την παραχώρηση της συγκατάθεσής του που απαιτείται από
αυτό, από το άρθρο 40 ως πρόσωπο που εξουσιοδότησε την έκδοση
πρόσκλησης για εγγραφή, αναφορικά µε µη αληθινή δήλωση, που φέρεται να
έγινε από αυτό ως εµπειρογνώµονα, δεν θα έχει τέτοια ευθύνη αν αποδείξει —
(α) ότι, αφού έδωσε τη συγκατάθεσή του για την έκδοση της πρόσκλησης για
εγγραφή σύµφωνα µε το άρθρο 40, την απόσυρε γραπτώς πριν από την
παράδοση του αντιγράφου της πρόσκλησης για εγγραφή για καταχώρηση· ή
(β) ότι, µετά την παράδοση του αντιγράφου της πρόσκλησης για εγγραφή για
καταχώρηση και νωρίτερα από την παραχώρηση µε βάση αυτή αφού έλαβε
γνώση της µη αληθινής δήλωσης απόσυρε γραπτώς τη συγκατάθεσή του και
έδωσε εύλογη δηµόσια ειδοποίηση για την απόσυρση και το λόγο της
απόσυρσης αυτής· ή
(γ) ότι ήταν αρµόδιος να κάµει τη δήλωση και ότι είχε εύλογη αιτία να πιστεύει
και πίστευε µέχρι το χρόνο της παραχώρησης των µετοχών ή χρεωστικών
οµολόγων, ανάλογα µε την περίπτωση ότι η δήλωση ήταν αληθινή.
(4) Όταν —
(α) η πρόσκληση για εγγραφή περιλαµβάνει το όνοµα προσώπου ως διευθυντή
της εταιρείας, ή ως προσώπου που συµφώνησε να γίνει διευθυντής της, και
αυτός δεν συγκατατέθηκε να γίνει διευθυντής, ή απόσυρε τη συγκατάθεσή του
πρωτύτερα από την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή, και δεν
εξουσιοδότησε ή συγκατατέθηκε σε αυτή την έκδοση· ή
(β) η συγκατάθεση προσώπου στην έκδοση πρόσκλησης για εγγραφή απαιτείται
µε βάση το άρθρο 40 και είτε δεν έδωσε τη συγκατάθεση αυτή είτε την είχε
αποσύρει πριν από την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή,
οι σύµβουλοι της εταιρείας, εκτός από εκείνους που εκδόθηκε η πρόσκληση για
εγγραφή χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους, και οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο που εξουσιοδότησε την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή
ευθύνονται να καλύψουν όλες τις ζηµιές και έξοδα του πιο πάνω ονοµαζόµενου
προσώπου ή του οποίου η συγκατάθεση απαιτείτο όπως προαναφέρθηκε,
ανάλογα µε την περίπτωση, για όλες τις ζηµιές, έξοδα και δαπάνες για τις

οποίες τυχόν ευθύνεται επειδή καταχωρήθηκε το όνοµά του στην πρόσκληση
για εγγραφή ή επειδή συµπεριέλαβε σε αυτή δήλωση που φέρεται να έγινε από
αυτό ως εµπειρογνώµονα, ανάλογα µε την περίπτωση, ή για την υπεράσπισή
του σε οποιαδήποτε αγωγή ή νοµική διαδικασία που εγέρθηκε εναντίον του σε
σχέση µε αυτά:
Νοείται ότι για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού πρόσωπο δεν θεωρείται ότι
έχει εξουσιοδοτήσει την έκδοση πρόσκλησης για εγγραφή µόνο µε την παροχή
της συγκατάθεσης που απαιτείται από το άρθρο 40 για την περίληψη σε αυτή
έκθεσης που φέρεται να έγινε από αυτό, ως εµπειρογνώµονα.
(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού —
(α) η έκφραση "ιδρυτής" σηµαίνει ιδρυτή που συµµετείχε στην προετοιµασία
της πρόσκλησης για εγγραφή ή του µέρους της που περιέχει τη µη αληθινή
δήλωση, αλλά δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που ενέργησε µε την
επαγγελµατική του ιδιότητα για πρόσωπα που ασχολούντο µε τη σύσταση της
εταιρείας· και
(β) η έκφραση "εµπειρογνώµονας" έχει την ίδια έννοια όπως στο άρθρο 40.
Ποινική ευθύνη για
ανακριβείς δηλώσεις σε
πρόσκληση για
εγγραφή.
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44.—(1) Όταν πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται µετά την έναρξη ισχύος
του Νόµου αυτού περιλαµβάνει οποιαδήποτε µη αληθινή δήλωση, κάθε
πρόσωπο που εξουσιοδότησε την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή σε
περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες
πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, της φυλάκισης και του
προστίµου εκτός αν αποδείξει ότι η δήλωση ήταν επουσιώδης ή ότι είχε εύλογη
αιτία να πιστεύει και πίστευε µέχρι το χρόνο της πρόσκλησης για εγγραφή, ότι
η δήλωση ήταν αληθινή.
(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού πρόσωπο δεν λογίζεται ότι
εξουσιοδότησε την έκδοση πρόσκλησης για εγγραφή µόνο επειδή έδωσε τη
συγκατάθεσή του που απαιτείται από το άρθρο 40 για περίληψη σε αυτή
δήλωσης που φέρεται ότι έγινε από αυτό ως εµπειρογνώµονα.

Έγγραφο που περιέχει
προσφορά για πώληση
µετοχών ή χρεωστικών
οµολόγων θεωρείται ως
πρόσκληση για
εγγραφή.

45.—(1) Όταν εταιρεία παραχωρεί ή συµφωνεί να παραχωρήσει οποιεσδήποτε
µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα της εταιρείας µε το σκοπό όπως όλες ή
οποιεσδήποτε από αυτές τις µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα προσφερθούν για
πώληση στο κοινό, οποιοδήποτε έγγραφο µε το οποίο γίνεται προσφορά για
πώληση στο κοινό θεωρείται για όλους τους σκοπούς ως πρόσκληση για
εγγραφή που εκδίδεται από την εταιρεία στο κοινό και όλα τα νοµοθετήµατα
και οι κανόνες δικαίου αναφορικά µε τα περιεχόµενα των προσκλήσεων για
εγγραφή και µε ευθύνη αναφορικά µε δηλώσεις και παραλήψεις στις
προσκλήσεις για εγγραφή, ή σχετιζόµενα διαφορετικά µε προσκλήσεις για
εγγραφή, εφαρµόζονται και έχουν αποτελεσµατικότητα ανάλογα, όπως οι
µετοχές ή τα χρεωστικά οµόλογα που προσφέρονται στο κοινό για εγγραφή και
ωσάν τα πρόσωπα που αποδέχονται την προσφορά αναφορικά µε οποιεσδήποτε
µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα ήταν πρόσωπα που εγγράφηκαν για αυτές τις
µετοχές ή τα χρεωστικά οµόλογα, αλλά χωρίς βλάβη της ευθύνης, αν υπάρχει,
των προσώπων από τα οποία γίνεται η προσφορά αναφορικά µε ανακριβείς
δηλώσεις που περιλήφθηκαν στο έγγραφο ή διαφορετικά σε σχέση µε αυτό.
(2) Για τους σκοπούς του Νόµου αυτού, εκτός αν αποδειχτεί διαφορετικά, θα
αποτελεί µαρτυρία ότι παραχώρηση ή συµφωνία για παραχώρηση µετοχών ή
χρεωστικών οµολόγων έγινε για το σκοπό προσφοράς των µετοχών ή
χρεωστικών οµολόγων προς πώληση στο κοινό αν αποδειχτεί —
(α) ότι προσφορά προς πώληση στο κοινό των µετοχών ή χρεωστικών
οµολόγων ή οποιωνδήποτε από αυτά έγινε µέσα σε έξι µήνες µετά την
παραχώρηση ή συµφωνία για παραχώρηση· ή
(β) ότι την ηµεροµηνία που έγινε η προσφορά ολόκληρη η αντιπαροχή που

έπρεπε να ληφθεί από την εταιρεία αναφορικά µε τις µετοχές ή τα χρεωστικά
οµόλογα, δεν έχει ληφθεί µε τον τρόπο αυτό.
(3) Το άρθρο 39, όπως εφαρµόζεται από το άρθρο αυτό έχει αποτέλεσµα ωσάν
να απαιτούσε όπως πρόσκληση για εγγραφή να αναφέρει επιπρόσθετα µε τα
θέµατα που απαιτούνται από εκείνο το άρθρο να εκτίθενται στην πρόσκληση
για εγγραφή —
(α) το καθαρό ποσό της αντιπαροχής που λήφθηκε ή πρόκειται να ληφθεί από
την εταιρεία αναφορικά µε τις µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα µε τα οποία
σχετίζεται η προσφορά· και
(β) τον τόπο και χρόνο που δύναται να επιθεωρηθεί η σύµβαση µε βάση την
οποία οι προαναφερόµενες µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα παραχωρήθηκαν ή
πρόκειται να παραχωρηθούν· και το άρθρο 41 όπως εφαρµόζεται από το άρθρο
αυτό θα έχει αποτέλεσµα ωσάν τα πρόσωπα που κάνουν την προσφορά ήταν
πρόσωπα τα οποία κατονοµάζονται ως διευθυντές εταιρείας στην πρόσκληση
για εγγραφή.
(4) Όταν πρόσωπο που κάνει προσφορά µε την οποία σχετίζεται το άρθρο αυτό
είναι εταιρεία ή οίκος, είναι αρκετό αν το προαναφερόµενο έγγραφο
υπογράφεται από µέρους της εταιρείας ή οίκου από δύο συµβούλους της
εταιρείας ή όχι λιγότερο από το µισό των συνεταίρων ανάλογα µε την
περίπτωση και οποιοσδήποτε τέτοιος σύµβουλος ή συνέταιρος δύναται να
υπογράφει µε τον αντιπρόσωπο του που εξουσιοδοτείται γραπτώς.
Ερµηνεία διατάξεων
που αφορούν τις
προσκλήσεις για
εγγραφή.

46. Για τους σκοπούς των προηγούµενων διατάξεων του Μέρους αυτού —
(α) δήλωση που περιλαµβάνεται στην πρόσκληση για εγγραφή θεωρείται µη
αληθινή αν είναι παραπλανητική στον τύπο και στο περιεχόµενο στο οποίο
περιλαµβάνεται·
(β) δήλωση θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στην πρόσκληση για εγγραφή αν
περιέχεται σε αυτή ή σε οποιαδήποτε έκθεση ή µνηµόνιο που φαίνεται στην
πρόσοψή της ή ενσωµατώνεται σε αυτή µε αναφορά ή εκδίδεται µαζί της.
Παραχώρηση

Απαγόρευση
παραχώρησης εκτός αν
λήφθηκε ελάχιστο ποσό
εγγραφής. Τέταρτο
Παράρτηµα.
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47.—(1) ∆εν γίνεται καµιά παραχώρηση µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που
προσφέρθηκε για εγγραφή από το κοινό εκτός αν το ελάχιστο στην πρόσκληση
για εγγραφή αναφερόµενο ποσό που, κατά τη γνώµη των συµβούλων, πρέπει να
συγκεντρωθεί µε την έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου µε σκοπό να προβλέψει
για τα θέµατα που ορίζονται στην παράγραφο 4 του Τέταρτου Παραρτήµατος,
έχει εγγραφεί, και το ποσό που είναι πληρωτέο κατόπι αίτησης για το
αναφερόµενο ποσό πληρώθηκε και λήφθηκε από την εταιρεία.
Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, ποσό θεωρείται ότι πληρώθηκε και
λήφθηκε από την εταιρεία αν για το ποσό αυτό λήφθηκε από την εταιρεία
επιταγή µε καλή πίστη και οι σύµβουλοι της δεν έχουν λόγο να υποπτεύονται
ότι η επιταγή δεν θα πληρωθεί.
(2) Το ποσό που δηλώνεται στην πρόσκληση για εγγραφή µε τον τρόπο αυτό
υπολογίζεται αποκλειοµένου οποιουδήποτε ποσού το οποίο πληρώνεται
διαφορετικά αντί σε µετρητά και που στον παρόντα Νόµο αναφέρεται ως το
"ελάχιστο όριο εγγραφής".
(3) Το ποσό το πληρωτέο µε αίτηση για κάθε µετοχή δεν είναι λιγότερο από
πέντε τοις εκατό πάνω στην ονοµαστική αξία της µετοχής.
(4) Μετά την εκπνοή σαράντα ηµερών από την πρώτη έκδοση της πρόσκλησης
για εγγραφή, αν δεν έχουν τηρηθεί οι προαναφερόµενοι όροι, όλα τα χρήµατα
που εισπράχθηκαν από αιτητές για µετοχές επιστρέφονται αµέσως σε αυτούς

χωρίς τόκο, και αν τα χρήµατα δεν επιστραφούν µέσα σε σαράντα οκτώ ηµέρες
µετά την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή, οι σύµβουλοι της εταιρείας
ευθύνονται είτε από κοινού είτε χωριστά για την επιστροφή των χρηµάτων
αυτών µαζί µε τόκο προς πέντε τοις εκατό ετησίως µετά την εκπνοή της
τεσσαρακοστής όγδοης ηµέρας:
Νοείται ότι σύµβουλος δεν ευθύνεται αν αποδείξει ότι η παράλειψη επιστροφής
των χρηµάτων δεν οφειλόταν σε οποιαδήποτε κακή διαγωγή ή αµέλεια εκ
µέρους του.
(5) Οποιοσδήποτε όρος που απαιτεί ή δεσµεύει οποιοδήποτε αιτητή για µετοχές
να µην απαιτεί συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.
(6) Το άρθρο αυτό εκτός από το εδάφιο (3) δεν εφαρµόζεται για µεταγενέστερη
παραχώρηση µετοχών από την πρώτη παραχώρηση µετοχών που προσφέρεται
στο κοινό για εγγραφή.
Απαγόρευση
παραχώρησης σε
ορισµένες περιπτώσεις
εκτός αν δήλωση αντί
πρόσκλησης για
εγγραφή παραδόθηκε
στον έφορο.
Πέµπτο Παράρτηµα.

Πέµπτο Παράρτηµα.

48.—(1) Εταιρεία, µε µετοχικό κεφάλαιο, που δεν εκδίδει πρόσκληση για
εγγραφή κατά ή σχετικά µε τη σύστασή της ή η οποία έχει εκδώσει τέτοια
πρόσκληση για εγγραφή αλλά δεν προχώρησε στην παραχώρηση οποιωνδήποτε
µετοχών που προσφέρθηκαν για εγγραφή προς το κοινό, δεν παραχωρεί
οποιεσδήποτε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογά της εκτός αν τρεις τουλάχιστον
ηµέρες νωρίτερα από την πρώτη παραχώρηση των µετοχών ή χρεωστικών
οµολόγων παραδόθηκε στον έφορο εταιρειών για καταχώρηση δήλωση αντί
πρόσκλησης για εγγραφή υπογραµµένη από κάθε πρόσωπο που κατονοµάζεται
σε αυτή ως σύµβουλος ή προτεινόµενος σύµβουλος της εταιρείας ή από
αντιπρόσωπό του που είναι γραπτώς εξουσιοδοτηµένος κατά τον τύπο και που
περιέχει τις λεπτοµέρειες που εκτίθενται στο Μέρος Ι του Πέµπτου
Παραρτήµατος και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ εκείνου
του Παραρτήµατος, που εκθέτει εκθέσεις που ορίζονται σε αυτή, και τα
προαναφερόµενα Μέρη Ι και ΙΙ έχουν αποτέλεσµα τηρουµένων των διατάξεων
που περιλαµβάνονται στο Μέρος ΙΙΙ εκείνου του Παραρτήµατος.
(2) Κάθε δήλωση αντί πρόσκλησης για εγγραφή που παραδίνεται µε βάση το
εδάφιο (1), όταν τα πρόσωπα που κατάρτισαν οποιαδήποτε τέτοια έκθεση
περιέλαβαν, ή χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε δικαιολογία, υπόδειξαν σε αυτή
οποιεσδήποτε προσαρµογές όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Πέµπτου
Παραρτήµατος, οπισθογράφησαν ή επισύναψαν σε αυτή γραπτή δήλωση
υπογραµµένη από τα πρόσωπα εκείνα που εκθέτει τις προσαρµογές και παρέχει
τους λόγους για αυτές.
(3) Το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται σε ιδιωτική εταιρεία.
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(4) Αν εταιρεία ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) ή (2), η εταιρεία και
κάθε σύµβουλος της που εν γνώσει του και εσκεµµένα εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει
την παράβαση, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν θα υπερβαίνει τις
πεντακόσιες λίρες.
(5) Όταν µε βάση το εδάφιο (1) παραδίνεται στον έφορο εταιρειών δήλωση αντί
πρόσκλησης για εγγραφή που περιλαµβάνει οποιαδήποτε µη αληθινή δήλωση,
κάθε πρόσωπο που εξουσιοδότησε την παράδοση για καταχώρηση της δήλωσης
αντί πρόσκλησης για εγγραφή υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε
φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές
ποινές της φυλάκισης και του προστίµου, εκτός αν αποδείξει ότι η µη αληθινή
δήλωση ήταν επουσιώδης ή ότι είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και πίστευε ότι η
δήλωση ήταν αληθής µέχρι το χρόνο της παράδοσης για καταχώρηση της
δήλωσης αντί πρόσκλησης για εγγραφή.
(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού —
(α) δήλωση που περιέχεται στη δήλωση αντί πρόσκλησης για εγγραφή
λογίζεται ως µη αληθινή αν είναι παραπλανητική στον τύπο και στο

περιεχόµενο στο οποίο περιλαµβάνεται· και
(β) δήλωση λογίζεται ότι περιέχεται σε δήλωση αντί πρόσκλησης για εγγραφή
αν περιλαµβάνεται σε αυτή ή σε οποιαδήποτε έκθεση ή µνηµόνιο που
παρουσιάζεται στην πρόσοψή της ή που ενσωµατώνεται µε αναφορά σε αυτή.
Αποτέλεσµα
αντικανονικής
παραχώρησης.

49.—(1) Παραχώρηση που γίνεται από εταιρεία σε αιτητή κατά παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 47 και 48 είναι ακυρώσιµη µε πρωτοβουλία του αιτητή
µέσα σε ένα µήνα από την ηµέρα που έγινε η θεσµική συνέλευση της εταιρείας,
και όχι αργότερα, ή σε περίπτωση που η εταιρεία δεν οφείλει να συγκαλέσει
θεσµική συνέλευση, ή όταν έγινε παραχώρηση µετά τη σύγκληση της θεσµικής
συνέλευσης, µέσα σε ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία της παραχώρησης, και όχι
αργότερα, και µε τον τρόπο αυτό θα είναι ακυρώσιµη ανεξάρτητα από το αν η
εταιρεία είναι στην πορεία εκκαθάρισής της.
(2) Αν οποιοσδήποτε σύµβουλος εταιρείας εν γνώσει του παραβαίνει, ή
επιτρέπει ή εξουσιοδοτεί την παράβαση οποιωνδήποτε διατάξεων των
προαναφερόµενων άρθρων σχετικά µε παραχώρηση, έχει ευθύνη να
αποζηµιώσει την εταιρεία ή το πρόσωπο στο οποίο έγινε η παραχώρηση
αντίστοιχα για οποιαδήποτε απώλεια, ζηµιές ή έξοδα τα οποία η εταιρεία ή το
πρόσωπο που του έγινε η παραχώρηση δυνατό να έχουν υποφέρει ή υποστεί
από αυτή·
Νοείται ότι η διαδικασία για την ανάκτηση οποιασδήποτε τέτοιας απώλειας,
ζηµιών ή εξόδων δεν εγείρεται µετά την εκπνοή δύο ετών από την ηµεροµηνία
της παραχώρησης.

Αιτήσεις για, και
παραχώρηση µετοχών
και χρεωστικών
οµολόγων.

50.—(1) Ουδεµία παραχώρηση µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων εταιρείας
σύµφωνα µε πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται γενικά θα διενεργείται και
καµιά ενέργεια δεν λαµβάνεται αναφορικά µε αιτήσεις που γίνονται σύµφωνα
µε πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται µε τον τρόπο αυτό µέχρι την έναρξη
της τρίτης ηµέρας µετά την ηµέρα που η πρόσκληση για εγγραφή εκδόθηκε
κατά πρώτον µε τον τρόπο αυτό ή σε τέτοιο µεταγενέστερο χρόνο (αν υπάρχει)
όπως ήθελε οριστεί στην πρόσκληση για εγγραφή.
Η έναρξη της τρίτης ηµέρας που προαναφέρθηκε ή τέτοιος µεταγενέστερος
χρόνος όπως προαναφέρθηκε, στο εξής αναφέρεται στον παρόντα Νόµο ως "ο
χρόνος ανοίγµατος των καταλόγων εγγραφής".
(2) Η αναφορά στο εδάφιο (1) στην ηµέρα που η πρόσκληση για εγγραφή
εκδίδεται κατά πρώτο γενικά ερµηνεύεται ότι αναφέρεται στην ηµέρα κατά την
οποία αυτή εκδίδεται κατά πρώτο ως διαφήµιση σε εφηµερίδα:
Νοείται ότι, αν αυτή δεν εκδίδεται µε τον τρόπο αυτό ως διαφήµιση σε
εφηµερίδα νωρίτερα από την τρίτη ηµέρα, µετά την ηµέρα κατά την οποία
εκδίδεται κατά πρώτο µε τον τρόπο αυτό µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, η
προαναφερόµενη αναφορά ερµηνεύεται ότι αναφέρεται στην ηµέρα που
εκδίδεται κατά πρώτο µε τον τρόπο αυτό µε οποιοδήποτε τρόπο.
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(3) Η εγκυρότητα παραχώρησης δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε παράβαση
των προηγούµενων διατάξεων του άρθρου αυτού αλλά, σε περίπτωση τέτοιας
παράβασης, η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για
παράλειψη υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.
(4) Κατά την εφαρµογή του άρθρου αυτού σε πρόσκληση για εγγραφή που
προσφέρει για πώληση µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα, τα προηγούµενα εδάφια
έχουν αποτέλεσµα µε την αντικατάσταση αναφορών σε πώληση σε αναφορές
για παραχώρηση, και µε την αντικατάσταση της αναφοράς στην εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχου της εταιρείας που ευθύνεται σε παράλειψη µε αναφορά σε
οποιοδήποτε πρόσωπο από ή µέσω του οποίου γίνεται η προσφορά και ο οποίος
εν γνώσει του και εσκεµµένα εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την παράβαση.
(5) Αίτηση για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα εταιρείας που γίνεται µε βάση

πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται γενικά δεν ανακαλείται εκτός µετά την
εκπνοή της τρίτης ηµέρας µετά το χρόνο του ανοίγµατος των καταλόγων
εγγραφής, ή την παροχή πριν από την εκπνοή της τρίτης ηµέρας που
προαναφέρθηκε, από υπεύθυνο πρόσωπο για την πρόσκληση για εγγραφή µε
βάση το άρθρο 43 δηµόσιας ειδοποίησης που έχει αποτέλεσµα σύµφωνα µε το
άρθρο εκείνο να αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του προσώπου που την
παρέχει.
(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, στον υπολογισµό της τρίτης ηµέρας
µετά από άλλη ηµέρα, δεν θα λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε ηµέρα που
παρεµβαίνει όπως το Σάββατο, Κυριακή ή τραπεζική αργία και αν η τρίτη
ηµέρα όπως υπολογίζεται µε τον τρόπο αυτό είναι η ίδια Σάββατο, Κυριακή ή
τέτοια τραπεζική αργία θα αντικαθίσταται για τους προαναφερόµενους σκοπούς
η πρώτη ηµέρα µετά την οποία δεν είναι καµιά από αυτές.
Έκθεση για τις
παραχωρήσεις.

51.—(1) Όταν εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης µε εγγύηση και µε µετοχικό κεφάλαιο προχωρεί στην παραχώρηση των
µετοχών της, η εταιρεία παραδίνει στον έφορο εταιρειών για καταχώρηση µέσα
σε ένα µήνα από την παραχώρηση αυτή —
(α) έκθεση των παραχωρήσεων που δηλώνει τον αριθµό και ονοµαστικό ποσό
των µετοχών που περιλαµβάνονται στην παραχώρηση, τα ονόµατα, διευθύνσεις
και περιγραφές αυτών προς τους οποίους έγινε η παραχώρηση, και το ποσό που
πληρώθηκε, αν υπάρχει, ή το οφειλόµενο και πληρωτέο για κάθε µια µετοχή·
και
(β) σε περίπτωση µετοχών που παραχωρήθηκαν ως πλήρως ή µερικώς
πληρωθείσες διαφορετικά από µετρητά, γραπτή σύµβαση που συνιστά τον τίτλο
για τις µετοχές του προσώπου στο οποίο γίνεται η παραχώρηση µαζί µε
σύµβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή άλλης αντιπαροχής αναφορικά µε
την οποία έγινε η παραχώρηση αυτή, των συµβάσεων αυτών κατάλληλα
χαρτοσηµασµένων, και έκθεση που να δηλώνει τον αριθµό και ονοµαστικό
ποσό των µετοχών που παραχωρήθηκαν µε τον τρόπο αυτό, το ποσό που
λογίζεται ότι πληρώθηκε, και την αντιπαροχή µε την οποία παραχωρήθηκαν.
(2) Όταν η πιο πάνω αναφερόµενη σύµβαση δεν διατυπώθηκε γραπτώς, η
εταιρεία παραδίνει στον έφορο εταιρειών για καταχώρηση µέσα σε ένα µήνα
από την παραχώρηση τα καθορισµένα στοιχεία της σύµβασης έχοντας το ίδιο
τέλος χαρτοσήµου που θα καταβαλλόταν αν η σύµβαση διατυπωνόταν
γραπτώς.
245960056
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(3) Αν δεν υπάρξει συµµόρφωση στο άρθρο αυτό κάθε αξιωµατούχος της
εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε ηµέρα που συνεχίζεται η
παράλειψη:
Νοείται ότι σε περίπτωση παράλειψης παράδοσης µέσα σε ένα µήνα από την
παραχώρηση στον έφορο εταιρειών οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται να
παραδοθεί µε βάση το άρθρο αυτό, η εταιρεία, ή οποιοσδήποτε αξιωµατούχος,
υπεύθυνος για την παράλειψη, δύναται να υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο για
θεραπεία και το ∆ικαστήριο αν ικανοποιηθεί ότι η παράλειψη παράδοσης του
εγγράφου ήταν τυχαία ή οφειλόταν σε παραδροµή ή ότι είναι ορθό και δίκαιο
να παράσχει απαλλαγή, δύναται να εκδώσει διάταγµα που να παρατείνει το
χρόνο της παράδοσης του εγγράφου για τέτοια περίοδο όση το ∆ικαστήριο
ήθελε κρίνει σωστό.
Προµήθειες και Εκπτώσεις, κλπ.

Εξουσία πληρωµής
ορισµένων προµηθειών
και απαγόρευση
πληρωµής άλλων
προµηθειών,

52.—(1) Είναι νόµιµο για εταιρεία να πληρώνει προµήθεια σε οποιοδήποτε
πρόσωπο σε αντάλλαγµα εγγραφής του ή συµφωνίας εγγραφής του µε ή χωρίς
όρους, για µετοχές της εταιρείας ή εξεύρεσης ή συµφωνίας για εξεύρεση µε ή
χωρίς όρους, εγγραφών για οποιεσδήποτε µετοχές της εταιρείας αν —

εκπτώσεων, κλπ.

(α) η πληρωµή της προµήθειας εξουσιοδοτείται από το καταστατικό· και
(β) η προµήθεια που πληρώθηκε ή που συµφωνήθηκε να πληρωθεί δεν
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό της τιµής για την οποία εκδόθηκαν οι µετοχές ή
το ποσό ή το συντελεστή που εξουσιοδοτείται από το καταστατικό οποιοδήποτε
είναι το λιγότερο· και
(γ) το ποσό ή συντελεστής επί τοις εκατό της προµήθειας που πληρώθηκε ή
συµφωνήθηκε να πληρωθεί είναι —
(i) σε περίπτωση µετοχών που προσφέρθηκαν στο κοινό για εγγραφή,
αποκαλύπτεται στην πρόσκληση για εγγραφή· ή
(ii) σε περίπτωση µετοχών που δεν προσφέρθηκαν στο κοινό για εγγραφή,
αποκαλύπτεται στη δήλωση αντί πρόσκλησης για εγγραφή, ή στη δήλωση στον
καθορισµένο τύπο υπογραµµένη κατά τον ίδιο τρόπο όπως η δήλωση αντί
πρόσκλησης για εγγραφή και παραδίνεται για εγγραφή στον έφορο εταιρειών
πριν από την πληρωµή της προµήθειας, και όταν εκδίδεται εγκύκλιος ή
ειδοποίηση που δεν είναι πρόσκληση για εγγραφή και καλεί σε εγγραφή για τις
µετοχές αποκαλύπτεται επίσης στην εγκύκλιο αυτή ή ειδοποίηση· και
(δ) ο αριθµός των µετοχών για τον οποίο πρόσωπα συµφώνησαν για προµήθεια,
να εγγραφούν χωρίς όρους, αποκαλύπτεται κατά τον προαναφερόµενο τρόπο.
(2) Εκτός από όσα πιο πάνω αναφέρονται, καµιά εταιρεία δεν διαθέτει αµέσως
ή εµµέσως οποιεσδήποτε από τις µετοχές της ή ποσό από το κεφάλαιο για την
πληρωµή προµήθειας, έκπτωσης ή χορήγησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε
αντάλλαγµα της εγγραφής του ή συµφωνίας για εγγραφή, µε ή χωρίς όρους, για
οποιεσδήποτε µετοχές της εταιρείας ή εξεύρεσης ή συµφωνίας για εξεύρεση
εγγραφών µε ή χωρίς όρους για οποιεσδήποτε µετοχές της εταιρείας, είτε οι
µετοχές ή χρήµατα διατίθενται µε τον τρόπο αυτό µε το να προστίθενται στην
τιµή αγοράς οποιασδήποτε ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε από την εταιρεία ή
στην τιµή της σύµβασης οποιασδήποτε εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί
για την εταιρεία ή χρηµάτων που θα πληρωθούν από την ονοµαστική τιµή
αγοράς ή τιµή σύµβασης ή διαφορετικά..
(3) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν επηρεάζει την εξουσία οποιασδήποτε
εταιρείας να πληρώνει τέτοια µεσιτικά όπως θα ήταν νόµιµο για την εταιρεία να
πληρώνει µέχρι τώρα..
(4) Πωλητής, ιδρυτής ή άλλο πρόσωπο που λαµβάνει πληρωµή σε χρήµα ή
µετοχές από εταιρεία έχει και θεωρείται ότι είχε πάντοτε εξουσία να διαθέτει
µέρος των χρηµάτων ή µετοχών που λήφθηκαν µε τον τρόπο αυτό για πληρωµή
οποιασδήποτε προµήθειας, πληρωµή της οποίας αν εγίνετο αµέσως από την
εταιρεία θα ήταν νόµιµη µε βάση το άρθρο αυτό.

4 του 166του 1987.
Απαγόρευση διάταξης
για οικονοµική βοήθεια
από εταιρεία για αγορά
ή εγγραφή για µετοχές
αυτής της ίδιας, ή της
µητρικής της εταιρείας.

(5) Αν σηµειωθεί παράλειψη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου
αυτού που σχετίζεται µε την παράδοση στον έφορο της δήλωσης στον
καθορισµένο τύπο, η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για
την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι
πέντε λίρες.
53.—(1) Εκτός όπως προνοείται στο άρθρο αυτό, δεν είναι νόµιµο για εταιρεία
να παρέχει, αµέσως είτε εµµέσως, και είτε υπό τύπο δανείου, εγγύησης,
πρόνοιας για ασφάλεια ή διαφορετικά, οικονοµική βοήθεια για το σκοπό ή σε
σχέση µε την αγορά ή εγγραφή µετοχών της εταιρείας που γίνεται ή θα γίνει
από οποιοδήποτε πρόσωπο ή όταν η εταιρεία είναι θυγατρική εταιρεία της
µητρικής της εταιρείας:
Νοείται ότι καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό, δεν θεωρείται ότι απαγορεύει —
(α) το δανεισµό χρηµάτων από την εταιρεία κατά τη συνηθισµένη πορεία της

εργασίας της, όταν ο δανεισµός χρηµάτων αποτελεί µέρος της συνηθισµένης
εργασίας της εταιρείας·
(β) την παροχή χρηµάτων από εταιρεία, σύµφωνα µε το σχέδιο που ισχύει κάθε
φορά για την αγορά ή εγγραφή για πλήρη πληρωµή µετοχών της εταιρείας ή της
µητρικής της εταιρείας, η οποία είναι αγορά ή εγγραφή από
εµπιστευµατοδόχους ή για µετοχές που κατέχονται από ή προς όφελος
εργοδοτουµένων της εταιρείας, περιλαµβανόµενου οποιουδήποτε συµβούλου
που κατέχει έµµισθη απασχόληση ή αξίωµα στην εταιρεία·
(γ) την παροχή από εταιρεία δανείων σε πρόσωπα, άλλα από συµβούλους, που
απασχολούνται στην εταιρεία µε καλή πίστη, µε σκοπό να καταστήσει τα
πρόσωπα αυτά ικανά να αγοράσουν ή να εγγραφούν για πλήρως πληρωµένες
µετοχές της εταιρείας ή της µητρικής της εταιρείας όπως κατέχονται από
αυτούς µε τον τρόπο ωφέλιµης ιδιοκτησίας.

4 του 166 του 1987.

(2) Αν εταιρεία ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.
Ερµηνεία Αναφορών σε προσφορά Μετοχών ή
Χρεωστικών Οµολόγων στο Κοινό.

Ερµηνεία αναφορών σε
προσφορά µετοχών ή
χρεωστικών οµολόγων
στο κοινό.

54.—(1) Αναφορά στο Νόµο αυτό σε προσφορά µετοχών ή χρεωστικών
οµολόγων στο κοινό, τηρουµένων οποιωνδήποτε διατάξεων που
περιλαµβάνονται σε αυτή για το αντίθετο, ερµηνεύεται ότι περιλαµβάνει
αναφορά σε προσφορά αυτών σε οποιαδήποτε µερίδα του κοινού, είτε
επιλέγονται ως µέλη ή κάτοχοι χρεωστικών οµολόγων της ενδιαφερόµενης
εταιρείας είτε ως πελάτες του προσώπου που εκδίδει πρόσκληση για εγγραφή ή
µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και αναφορές στο Νόµο αυτό ή στο καταστατικό
εταιρείας σε προσκλήσεις προς το κοινό να εγγραφεί για µετοχές ή χρεωστικά
οµόλογα ερµηνεύονται ανάλογα, µε την επιφύλαξη των προαναφερόµενων.
(2) Το εδάφιο (1) δεν πρέπει να εκλαµβάνεται ότι απαιτεί όπως οποιαδήποτε
προσφορά ή πρόσκληση να θεωρείται ότι γίνεται στο κοινό αν αυτή δύναται
κανονικά να θεωρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις, ως να µην προορίζεται να
καταλήξει, άµεσα ή έµµεσα, στη διάθεση των µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων
για εγγραφή ή αγορά από πρόσωπα άλλα από εκείνα που λαµβάνουν την
προσφορά ή πρόσκληση, ή διαφορετικά ότι είναι εσωτερικό θέµα των
προσώπων που κάνουν και λαµβάνουν αυτή, και συγκεκριµένα —
(α) διάταξη στο καταστατικό εταιρείας που απαγορεύει προσκλήσεις προς το
κοινό για εγγραφή για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα δεν θεωρείται ότι
απαγορεύει πρόσκληση στα µέλη ή κατόχους χρεωστικών οµολόγων που
δυνατό κανονικά να θεωρηθούν όπως προαναφέρθηκε· και
(β) οι διατάξεις του Νόµου αυτού που αφορούν ιδιωτικές εταιρείες
ερµηνεύονται ανάλογα.
Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο και υπό το Άρτιο και
Εξαγοράσιµες Προνοµιούχες Μετοχές

∆ιάθεση ποσών υπέρ το
άρτιο που εισπράττονται κατά την έκδοση
µετοχών.

984085798

55.—(1) Όταν εταιρεία εκδίδει µετοχές υπέρ το άρτιο είτε σε µετρητά είτε
διαφορετικά, ποσό ίσο µε το σύνολο ή την αξία των ποσών υπέρ το άρτιο πάνω
σε αυτές τις µετοχές µεταφέρεται στο λογαριασµό που ονοµάζεται
"λογαριασµός από υπεραξία µετοχών", και οι διατάξεις του Νόµου αυτού που
αφορούν τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, εφαρµόζονται εκτός
όπως προβλέπεται στο άρθρο αυτό, ωσάν ο λογαριασµός από υπεραξία µετοχών
ήταν πληρωµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
(2) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαµβάνεται στο εδάφιο (1), ο λογαριασµός
από υπεραξία µετοχών, δύναται να διατεθεί από την εταιρεία για την πληρωµή

µη εκδοµένων µετοχών της εταιρείας που θα εκδοθούν ως πλήρως πληρωµένες
χαριστικές µετοχές σε µέλη της εταιρείας για διαγραφή —
(α) των προκαταρκτικών εξόδων της εταιρείας· ή
(β) των εξόδων, ή της προµήθειας που πληρώθηκε ή της έκπτωσης που
επιτράπηκε σε οποιαδήποτε έκδοση µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων της
εταιρείας·
ή για διάθεση των ποσών των πληρωτέων υπέρ το άρτιο κατά την εξαγορά
εξαγοράσιµων προνοµιούχων µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων εταιρείας.
(3) Όταν εταιρεία έχει εκδώσει µετοχές υπέρ το άρτιο πριν από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Νόµου, το άρθρο αυτό εφαρµόζεται ωσάν να είχαν
εκδοθεί οι µετοχές µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου:

Όγδοο Παράρτηµα.

Εξουσία έκδοσης
µετοχών υπό το άρτιο.

Νοείται ότι οποιοδήποτε µέρος των υπέρ το άρτιο ποσών που διατέθηκε µε τον
τρόπο αυτό ώστε να µη δύναται κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος
Νόµου να αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό µέρος των αποθεµατικών της εταιρείας
µε την έννοια του Όγδοου Παραρτήµατος, δεν θα λαµβάνεται υπόψη κατά τον
καθορισµό του ποσού που θα περιληφθεί στο λογαριασµό από την υπεραξία
µετοχών.
56.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι νόµιµο για
εταιρεία να εκδίδει µετοχές της εταιρείας υπό το άρτιο τάξεως που ήδη
εκδόθηκε:
Νοείται ότι —
(α) η έκδοση των υπό το άρτιο µετοχών πρέπει να εξουσιοδοτείται µε ψήφισµα
που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση της εταιρείας και πρέπει να επικυρώνεται
από το ∆ικαστήριο·
(β) το ψήφισµα πρέπει να ορίζει τον ανώτατο συντελεστή εκπτώσεων σύµφωνα
µε τον οποίο θα εκδοθούν οι µετοχές··
(γ) δεν πρέπει να έχει παρέλθει λιγότερο από ένα έτος από την ηµεροµηνία της
έκδοσης από την ηµεροµηνία που η εταιρεία θα εδικαιούτο να προχωρήσει
στην έναρξη των εργασιών της··
(δ) οι µετοχές που εκδίδονται υπό το άρτιο πρέπει να εκδίδονται µέσα σε ένα
µήνα από την ηµεροµηνία που η έκδοση επικυρώνεται από το ∆ικαστήριο ή
µέσα σε τέτοια παραταθείσα προθεσµία που το ∆ικαστήριο δυνατό να
επιτρέψει.
(2) Όταν εταιρεία εγκρίνει ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί την έκδοση µετοχών
υπό το άρτιο, δύναται να ζητήσει από το ∆ικαστήριο διάταγµα που να
επικυρώνει την έκδοση, και µε την αίτηση αυτή, το ∆ικαστήριο, αν θεωρήσει
αυτό ορθό λαµβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, δύναται να
εκδώσει διάταγµα που να επικυρώνει την έκδοση µε τέτοιους όρους που ήθελε
θεωρήσει ορθό.
(3) Κάθε πρόσκληση για εγγραφή που σχετίζεται µε την έκδοση των µετοχών
πρέπει να περιέχει λεπτοµέρειες της έκπτωσης που επιτρέπεται κατά την
έκδοση των µετοχών ή τέτοιου ποσού της έκπτωσης αυτής όπως δεν έχει
διαγραφεί κατά την ηµεροµηνία της έκδοσης της πρόσκλησης για εγγραφή. Αν
γίνει παράλειψη συµµόρφωσης προς το εδάφιο αυτό, η εταιρεία και κάθε
αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο παράλειψης.

Εξουσία για έκδοση
εξαγοράσιµων
προνοµιούχων µετοχών.

57.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές δύναται, αν εξουσιοδοτείται από το
καταστατικό της να εκδίδει προνοµοιούχες µετοχές που είναι εξαγοράσιµες, ή

υπόκεινται σε εξαγορά κατ’ εκλογή της εταιρείας:
Νοείται ότι —
(α) τέτοιες µετοχές δεν θα εξαγοράζονται εκτός µόνο από τα κέρδη της
εταιρείας που διαφορετικά θα τα διάθεταν για την πληρωµή µερίσµατος ή από
το προϊόν νέας έκδοσης µετοχών που γίνεται για το σκοπό της εξαγοράς·
(β) τέτοιες µετοχές δεν θα εξαγοράζονται εκτός αν είναι πλήρως πληρωµένες·
(γ) πρέπει να γίνει πρόνοια για το ποσό υπέρ το άρτιο, αν υπάρχει, το πληρωτέο
κατά την εξαγορά, από τα κέρδη της εταιρείας ή από το λογαριασµό της
υπεραξίας µετοχών της εταιρείας πριν από την εξαγορά των µετοχών·
(δ) όταν οποιεσδήποτε τέτοιες µετοχές εξαγοράζονται διαφορετικά ή από το
προϊόν νέας έκδοσης, ποσό ίσο µε την ονοµαστική αξία των εξαγορασθεισών
µετοχών µεταφέρεται από τα κέρδη που διαφορετικά θα διαθέτονταν για
µέρισµα σε αποθεµατικό που ονοµάζεται "αποθεµατικό κεφάλαιο για
αποπληρωµή µετοχών" και εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόµου που
αφορούν τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας εκτός από τις διατάξεις
στο άρθρο αυτό, ωσάν το αποθεµατικό κεφάλαιο για την αποπληρωµή µετοχών
ήταν πληρωµένο κεφάλαιο της εταιρείας.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, η εξαγορά προνοµιούχων
µετοχών µε βάση αυτό δύναται να γίνει µε την επιφύλαξη τέτοιων όρων και µε
τέτοιο τρόπο που προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρείας.
(3) Η εξαγορά από την εταιρεία προνοµιούχων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο
αυτό δεν λογίζεται ότι µειώνει το ποσό του εγκριµένου µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας.
(4) Όταν σύµφωνα µε το άρθρο αυτό εταιρεία εξαγόρασε ή πρόκειται να
εξαγοράσει οποιεσδήποτε προνοµιούχες µετοχές, θα έχει εξουσία να εκδώσει
µετοχές µέχρι του ονοµαστικού ποσού των εξαγορασµένων µετοχών ή των
µετοχών που θα εξαγοραστούν ωσάν οι µετοχές αυτές δεν είχαν εκδοθεί ποτέ,
και συνεπώς το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν θα λογίζεται σύµφωνα µε
το νόµο αυτό ως αυξηµένο από την έκδοση µετοχών, για τους σκοπούς
οποιωνδήποτε νοµοθετηµάτων σχετικά µε το τέλος χαρτοσήµου:
Νοείται ότι, όταν εκδίδονται νέες µετοχές πριν από την εξαγορά των παλιών
µετοχών, οι νέες µετοχές, όσον αφορά το τέλος του χαρτοσήµου, δεν λογίζονται
ως εκδοµένες, σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό, εκτός αν οι παλιές µετοχές
εξαγοραστούν µέσα σε ένα µήνα µετά την έκδοση των νέων µετοχών.
(5) Ανεξάρτητα από ότι περιλαµβάνεται στο άρθρο, αυτό η εταιρεία δύναται να
διαθέσει το αποθεµατικό κεφάλαιο για την εξαγορά µετοχών για την πληρωµή
µη εκδοµένων µετοχών της εταιρείας που θα εκδοθούν σε µέλη της εταιρείας
ως πλήρως πληρωµένες υπό µορφή δωρεάν παραχώρησης.
∆ιάφορες ∆ιατάξεις που αφορούν το Μετοχικό Κεφάλαιο
Εξουσία εταιρείας να
διευθετεί την πληρωµή
διαφόρων ποσών πάνω
σε µετοχές.

58. Εταιρεία αν εξουσιοδοτείται µε τον τρόπο αυτό από το καταστατικό της,
δύναται να πράξει ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω —
(α) να προβεί σε διευθετήσεις κατά την έκδοση µετοχών για διαφορετική
µεταχείριση µεταξύ των µετόχων ως προς τα ποσά και το χρόνο πληρωµής των
κλήσεων για τις µετοχές τους·
(β) να αποδεχθεί από οποιοδήποτε µέλος ολόκληρο ή µέρος του ποσού που
παρέµεινε απλήρωτο από οποιεσδήποτε µετοχές που κατέχονται από αυτό αν
και κανένα µέρος εκείνου του ποσού δεν κλήθηκε για πληρωµή·
(γ) να πληρώσει µέρισµα µε αναλογία το ποσό που καταβλήθηκε για καθεµιά

µετοχή όταν για ορισµένες µετοχές καταβλήθηκε µεγαλύτερο ποσό παρά σε
άλλες.
Ευθύνη αποθεµατικού
εταιρείας.

59. Εταιρεία δύναται µε ειδικό ψήφισµα να αποφασίσει ότι για οποιοδήποτε
µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της που δεν έχει ακόµα κληθεί, δεν θα δύναται
να κληθεί εκτός στην περίπτωση και για το σκοπό εκκαθάρισης της εταιρείας,
και τότε το µέρος εκείνο του µετοχικού της κεφαλαίου δεν θα δύναται να
κληθεί για πληρωµή εκτός στην περίπτωση και για τους σκοπούς που
προαναφέρθηκαν.

Εξουσία εταιρείας
περιορισµένης ευθύνης
µε µετοχές για αλλαγή
του µετοχικού της
κεφαλαίου.

60.—(1) Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές ή εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης µε εγγύηση που έχει µετοχικό κεφάλαιο, αν εξουσιοδοτείται από το
καταστατικό της, µε τον τρόπο αυτό δύναται να αλλάξει τους όρους του
ιδρυτικού εγγράφου της όπως ακολούθως, δηλαδή, δύναται να —
(α) αυξήσει το µετοχικό της κεφάλαιο µε νέες µετοχές µε τέτοιο ποσό όπως
ήθελε κρίνει σκόπιµο·
(β) ενοποιεί ή διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε µέρος του µετοχικού κεφαλαίου
της σε µετοχές µεγαλύτερης αξίας από εκείνης των ήδη υφιστάµενων µετοχών·
(γ) µετατρέπει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληρωµένες µετοχές σε ποσοστό
κεφαλαίου και επαναµετατρέπει το ποσό αυτό του κεφαλαίου σε πληρωµένες
µετοχές οποιασδήποτε αξίας·
(δ) να υποδιαιρεί τις µετοχές της ή οποιεσδήποτε από αυτές σε µετοχές
µικρότερου ποσού από εκείνο που είναι ορισµένο από το ιδρυτικό έγγραφο µε
τέτοιο τρόπο ώστε κατά την υποδιαίρεση η αναλογία µεταξύ του πληρωµένου
ποσού και του ποσού, αν υπάρχει, που δεν πληρώθηκε για κάθε µειωµένη
µετοχή, είναι η ίδια όπως ήταν στην περίπτωση της µετοχής από την οποία
προέρχεται ή µειωµένη µετοχή·
(ε) ακυρώνει µετοχές τις οποίες κατά την ηµεροµηνία της έγκρισης του
σχετικού ψηφίσµατος δεν λήφθηκαν ή δεν συµφωνήθηκε να ληφθούν από
οποιοδήποτε πρόσωπο, και ελαττώσει το ποσό του µετοχικού της κεφαλαίου µε
το ποσό των µετοχών που ακυρώθηκαν µε τον τρόπο αυτό.
(2) Οι εξουσίες που παρέχονται από το άρθρο αυτό πρέπει να ασκούνται από
την εταιρεία σε γενική συνέλευση.
(3) Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό ακύρωση µετοχών δεν θεωρείται ως µείωση
µετοχικού κεφαλαίου εντός της έννοιας του παρόντος Νόµου.

Ειδοποίηση στον έφορο
για την ενοποίηση
µετοχικού κεφαλαίου,
µετατροπής µετοχών σε
ποσοστό κεφαλαίου
κλπ.

61.—(1) Αν εταιρεία µε µετοχικό κεφάλαιο έχει —
(α) ενοποιήσει και διαιρέσει το µετοχικό της κεφάλαιο σε µετοχές µεγαλύτερης
αξίας από εκείνη των υφιστάµενων µετοχών· ή
(β) µετατρέψει οποιεσδήποτε µετοχές σε ποσοστό κεφαλαίου· ή
(γ) επαναµετατρέψει ποσοστό κεφαλαίου σε µετοχές· ή
(δ) υποδιαιρέσει τις µετοχές της ή οποιεσδήποτε από αυτές· ή
(ε) εξαγοράσει οποιεσδήποτε προνοµιούχες εξαγοράσιµες µετοχές·· ή
(στ) ακυρώσει µετοχές, διαφορετικά ή σε σχέση µε τη µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 64, του παρόντος Νόµου,
οφείλει µέσα σε ένα µήνα µετά από την ενέργεια αυτή να δώσει ειδοποίηση για
αυτό στον έφορο εταιρειών που να αναφέρει, ανάλογα µε την περίπτωση, τις
µετοχές που έχουν ενοποιηθεί, διαιρεθεί, µετατραπεί, υποδιαιρεθεί,
εξαγοραστεί η ακυρωθεί ή το ποσοστό κεφαλαίου που έχει επαναµετατραπεί.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης συµµόρφωσης µε το άρθρο αυτό, η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο παράλειψης.
Ειδοποίηση αύξησης
µετοχικού κεφαλαίου.
4 του 76του 1977.

636835038

62.—(1) Όταν εταιρεία µε µετοχικό κεφάλαιο είτε οι µετοχές αυτές
µετατρέπονται σε ποσοστό κεφαλαίου είτε όχι, αυξάνει το µετοχικό της
κεφάλαιο πέρα από το εγγεγραµµένο κεφάλαιο, οφείλει µέσα σε δεκαπέντε
ηµέρες από την έγκριση ψηφίσµατος που εξουσιοδοτεί την αύξηση να δώσει
στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση και ο έφορος καταχωρεί την αύξηση.
(2) Η εξουσιοδότηση που πρέπει να δίνεται όπως προαναφέρθηκε περιλαµβάνει
τέτοιες λεπτοµέρειες που δυνατό να καθοριστούν, σχετικά µε τις τάξεις των
επηρεαζοµένων µετοχών και τους όρους µε την επιφύλαξη των οποίων οι νέες
µετοχές έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, και θα αποστέλλεται στον έφορο
εταιρειών µαζί µε την ειδοποίηση τυπωµένο αντίγραφο του ψηφίσµατος που
εξουσιοδοτεί την αύξηση.
(3) Σε περίπτωση παράλειψης συµµόρφωσης µε το άρθρο αυτό η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο παράλειψης.

Εξουσία εταιρείας να
πληρώνει τόκο από το
κεφάλαιο σε ορισµένες
περιπτώσεις.

63. Όταν εκδίδονται µετοχές εταιρείας για το σκοπό εξεύρεσης χρηµάτων για
την κάλυψη των δαπανών κατασκευής οποιωνδήποτε έργων ή κτιρίων ή την
παροχή εγκατάστασης που δεν δύναται να γίνει επικερδής για παρατεταµένη
περίοδο, η εταιρεία δύναται να πληρώνει τόκο πάνω σε τόσο µέρος εκείνου του
µετοχικού κεφαλαίου το οποίο πληρώνεται εκάστοτε για την περίοδο και
τηρουµένων των όρων και περιορισµών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό και
δύναται να επιβαρύνει το ποσό που πληρώθηκε µε τον τρόπο αυτό µε µορφή
τόκου πάνω στο κεφάλαιο ως µέρος των εξόδων για την κατασκευή έργου ή
κτιρίου ή την παροχή εγκαταστάσεως:
Νοείται ότι —
(α) καµµιά τέτοια πληρωµή δεν γίνεται εκτός αν εξουσιοδοτείται από το
καταστατικό ή από ειδικό ψήφισµα·
(β) καµµιά τέτοια πληρωµή δεν γίνεται, είτε είναι εξουσιοδοτηµένη από το
καταστατικό ή από ειδικό ψήφισµα, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του
Υπουργικού Συµβουλίου·
(γ) πριν από την έγκριση οποιασδήποτε τέτοιας πληρωµής το Υπουργικό
Συµβούλιο δύναται µε έξοδα της εταιρείας να διορίσει πρόσωπο για να
ερευνήσει και να αναφέρει σε αυτό τις περιστάσεις της υπόθεσης και δύναται
πριν από το διορισµό, να απαιτήσει από την εταιρεία την παροχή εγγύησης για
την πληρωµή των εξόδων της έρευνας·
(δ) η πληρωµή γίνεται για τέτοια περίοδο που το Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε
αποφασίσει, και η περίοδος αυτή σε καµιά περίπτωση δεν παρατείνεται πέρα
από το µισό έτος του αµέσως επόµενου µισού έτους κατά τη διάρκεια του
οποίου τα έργα ή κτίρια θα έχουν πραγµατικά συµπληρωθεί ή η εγκατάσταση
παραχωρηθεί·
(ε) ο συντελεστής του τόκου σε καµιά περίπτωση δεν υπερβαίνει τα τέσσερα
τοις εκατό το έτος ή οποιοδήποτε άλλο συντελεστή που εκάστοτε δυνατό να
καθοριστεί µε διάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου·
(στ) η πληρωµή του τόκου δεν ενεργεί ως µείωση του ποσού που πληρώθηκε
για τις µετοχές σχετικά µε τις οποίες πληρώθηκε.
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ειδικό ψήφισµα για
µείωση µετοχικού
κεφαλαίου.

64.—(1) Με την επιφύλαξη επικύρωσης από το ∆ικαστήριο, εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε
εγγύηση µε µετοχικό κεφάλαιο αν εξουσιοδοτείται από το καταστατικό της µε
τον τρόπο αυτό, δύναται να µειώσει το µετοχικό της κεφάλαιο µε οποιοδήποτε
τρόπο µε ειδικό ψήφισµα, και ειδικά χωρίς επηρεασµό της γενικότητας της
προαναφερόµενης εξουσίας, δύναται —
(α) να διαγράφει ή µειώνει την ευθύνη πάνω σε οποιεσδήποτε µετοχές της
σχετικά µε το µετοχικό της κεφάλαιο που δεν πληρώθηκε· ή
(β) µε ή χωρίς διαγραφή ή µείωση ευθύνης πάνω σε οποιεσδήποτε µετοχές της,
να ακυρώνει µετοχικό κεφάλαιο που πληρώθηκε, που απωλέσθηκε ή δεν
αντιπροσωπεύεται από διαθέσιµο ενεργητικό· ή
(γ) µε ή χωρίς διαγραφή ή µείωση ευθύνης πάνω σε οποιεσδήποτε µετοχές της,
να επιστρέψει οποιοδήποτε πληρωµένο µετοχικό κεφάλαιο το οποίο υπερβαίνει
τις ανάγκες της εταιρείας,
και δύναται, αν στην έκταση αυτό είναι αναγκαίο, να αλλάξει το ιδρυτικό της
έγγραφο µε το να ελαττώσει το ποσό του µετοχικού της κεφαλαίου και των
µετοχών της ανάλογα.
(2) Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό ειδικό ψήφισµα θα αναφέρεται στον Νόµο αυτό
ως "ψήφισµα για µείωση µετοχικού κεφαλαίου".

Αίτηση στο ∆ικαστήριο
για διάταγµα
επικύρωσης, ενστάσεις
από πιστωτές, και
διευθετήσεις καταλόγου
ενισταµένων πιστωτών.

65.—(1) Όταν εταιρεία έχει εγκρίνει ψήφισµα για µείωση µετοχικού
κεφαλαίου, αυτή δύναται να αποταθεί στο ∆ικαστήριο για διάταγµα που να
επικυρώνει τη µείωση.
(2) Όταν η προτεινόµενη µείωση µετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται είτε
µείωση υποχρέωσης αναφορικά µε το µη καταβληθέν µετοχικό κεφάλαιο είτε
την επιστροφή σε οποιοδήποτε µέτοχο πληρωθέντος µετοχικού κεφαλαίου, και
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αν το ∆ικαστήριο διατάσσει µε τον τρόπο
αυτό, οι πιο κάτω διατάξεις θα ισχύουν µε την επιφύλαξη όπωσδήποτε του
εδαφίου (3) —
(α) κάθε πιστωτής της εταιρείας ο οποίος κατά την ηµεροµηνία που ορίστηκε
από το ∆ικαστήριο δικαιούται σε οποιοδήποτε χρέος ή αξίωση η οποία, αν η
ηµεροµηνία αυτή ήταν η έναρξη της εκκαθάρισης της εταιρείας, θα ήταν δεκτή
σαν απόδειξη εναντίον της εταιρείας, θα δικαιούται να φέρει ένσταση στη
µείωση·
(β) το ∆ικαστήριο διευθετεί κατάλογο πιστωτών που δικαιούνται να φέρουν
ένσταση µε τον τρόπο αυτό, και για το σκοπό αυτό εξακριβώνει κατά το δυνατό
χωρίς να απαιτεί αίτηση από οποιοδήποτε πιστωτή, τα ονόµατα των πιστωτών
αυτών και τη φύση και ποσό των χρεών ή απαιτήσεων και δύναται να
δηµοσιεύει ειδοποιήσεις που καθορίζουν ηµέρα ή ηµέρες εντός των οποίων
πιστωτές οι οποίοι δεν καταχωρήθηκαν στον κατάλογο δύνανται να απαιτήσουν
να καταχωρηθούν µε τον τρόπο αυτό ή να αποκλειστούν από το δικαίωµα να
φέρουν ένσταση στη µείωση·
(γ) όταν πιστωτής που έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο και το χρέος ή η
απαίτησή του δεν εξοφλήθηκε ή δεν αποφασίστηκε δεν συγκατατίθεται στη
µείωση, το ∆ικαστήριο δύναται, αν το κρίνει σωστό, να µην απαιτήσει τη
συγκατάθεση εκείνου του πιστωτή µετά την εξασφάλιση της πληρωµής του
χρέους ή της απαίτησής του από την εταιρεία µε τη διάθεση του πιο κάτω
ποσού, όπως το ∆ικαστήριο δυνατό να διατάξει —
(i) αν η εταιρεία παραδέχεται ολόκληρο το ποσό του χρέους ή αξίωσης, ή αν
και δεν το παραδέχεται είναι πρόθυµη να προνοήσει για αυτό, τότε ολόκληρο το
ποσό του χρέους ή αξίωσης·
(ii) αν η εταιρεία δεν παραδέχεται και δεν είναι πρόθυµη να προνοήσει για

ολόκληρο το ποσό του χρέους ή απαίτησης, ή αν το ποσό είναι υπό αίρεση ή
δεν εξακριβώθηκε, τότε ποσό που καθορίζεται από το ∆ικαστήριο µετά από την
ίδια έρευνα και επιδίκαση ωσάν η εταιρεία να ευρίσκετο υπό εκκαθάριση από
το ∆ικαστήριο.
(3) Όταν προτεινόµενη µείωση µετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται είτε την
ελάττωση οποιασδήποτε ευθύνης αναφορικά µε το µη καταβληθέν µετοχικό
κεφάλαιο είτε την πληρωµή σε οποιοδήποτε µέτοχο οποιουδήποτε µετοχικού
κεφαλαίου που καταβλήθηκε, το ∆ικαστήριο δύναται αν το θεωρήσει σωστό
αφού λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να διατάξει να µην
εφαρµόζεται το εδάφιο (2) αναφορικά µε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις πιστωτών.
∆ιάταγµα που
επικυρώνει τη µείωση
και εξουσίες
∆ικαστηρίου κατά την
έκδοση τέτοιου
διατάγµατος.

66.—(1) Αν το ∆ικαστήριο ικανοποιείται σε σχέση µε κάθε πιστωτή της
εταιρείας που δικαιούται να φέρει ένσταση εναντίον της µείωσης µε βάση το
άρθρο 65, είτε ότι η συγκατάθεσή του στη µείωση λήφθηκε ή ότι το χρέος ή η
απαίτησή του εξοφλήθηκε ή επιδικάστηκε ή εξασφαλίστηκε, δύναται να
εκδώσει διάταγµα που να επικυρώνει τη µείωση µε τέτοιους όρους και
προϋποθέσεις όπως θεωρεί σωστό.
(2) Όταν το ∆ικαστήριο εκδίδει οποιοδήποτε τέτοιο διάταγµα, δυνατό—
(α) αν για οποιοδήποτε ειδικό λόγο ήθελε κρίνει σωστό να ενεργήσει µε τον
τρόπο αυτό να εκδώσει διάταγµα που να δίνει οδηγίες όπως η εταιρεία
προσθέσει στο όνοµά της τις λέξεις "και µειωµένο" ως τις τελευταίες λέξεις, για
περίοδο που αρχίζει κατά ή οποιοδήποτε χρόνο µετά την ηµεροµηνία του
διατάγµατος όπως ορίζεται στο διάταγµα, και
(β) να εκδώσει διάταγµα που να απαιτεί από την εταιρεία να δηµοσιεύσει όπως
το ∆ικαστήριο δυνατό να δώσει οδηγίες τους λόγους της µείωσης ή
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά µε αυτούς όπως το ∆ικαστήριο
ήθελε κρίνει σκόπιµο, για το σκοπό παροχής κατάλληλων πληροφοριών στο
κοινό, και αν το ∆ικαστήριο θεωρήσει ορθό, τους λόγους που οδήγησαν στη
µείωση.
(3) Όταν εταιρεία διατάσσεται να προσθέσει τις λέξεις "και µειωµένο" στο
όνοµά της, οι λέξεις αυτές θεωρούνται ως µέρος του ονόµατος της εταιρείας
µέχρι την εκπνοή της περιόδου που ορίζεται στο διάταγµα.

Εγγραφή διατάγµατος
και πρακτικού για τη
µείωση.

67.—(1) Ο έφορος εταιρειών, µε την προσαγωγή σε αυτόν του διατάγµατος του
∆ικαστηρίου που επικυρώνει τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας, και την παράδοση σε αυτόν του αντιγράφου του διατάγµατος και του
πρακτικού που εγκρίθηκε από το ∆ικαστήριο που δείχνει, αναφορικά µε το
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αλλάχτηκε από το διάταγµα, το ποσό
του µετοχικού κεφαλαίου, τον αριθµό των µετοχών που θα διαιρεθεί και το
ποσό κάθε µετοχής, και το ποσό, αν υπάρχει, που λογίζεται ότι πληρώθηκε για
καθεµιά µετοχή κατά την ηµεροµηνία της εγγραφής, καταχωρεί το διάταγµα και
πρακτικό.
(2) Κατά την καταχώρηση του διατάγµατος και πρακτικού και όχι
προηγουµένως, το ψήφισµα για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου όπως
επικυρώθηκε από το καταχωρηµένο διάταγµα έχει εφαρµογή.
(3) Ειδοποίηση για την καταχώρηση δηµοσιεύεται µε τέτοιο τρόπο όπως το
∆ικαστήριο δυνατό να διατάξει.
(4) Ο έφορος πιστοποιεί µε την υπογραφή του την καταχώρηση του
διατάγµατος και του πρακτικού, και το πιστοποιητικό του αποτελεί αµάχητη
απόδειξη ότι υπήρξε συµµόρφωση µε όλες τις απαιτήσεις του Νόµου αυτού,
αναφορικά µε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, και ότι το µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας είναι όπως αναφέρεται στο πρακτικό.
(5) Το πρακτικό όταν καταχωρηθεί, θα λογίζεται ότι αντικαθιστά το αντίστοιχο
µέρος του ιδρυτικού εγγράφου, και είναι έγκυρο και δύναται να αλλαχτεί ωσάν

να περιλαµβανόταν αρχικά σε αυτό.
(6) Η αντικατάσταση µέρους του ιδρυτικού εγγράφου της εταιρείας µε
οποιοδήποτε τέτοιο πρακτικό όπως προαναφέρθηκε λογίζεται αλλαγή του
ιδρυτικού εγγράφου µε την έννοια του άρθρου 26.
Ευθύνη µελών
αναφορικά µε
µειωθείσες µετοχές.

68.—(1) Σε περίπτωση µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου, προηγούµενο ή
υφιστάµενο µέλος της εταιρείας δεν ευθύνεται αναφορικά µε οποιαδήποτε
µετοχή, για οποιαδήποτε κλήση ή συνεισφορά που υπερβαίνει τη διαφορά, αν
υπάρχει, µεταξύ του ποσού της µετοχής όπως ορίστηκε από το πρακτικό και
του ποσού που καταβλήθηκε ή του µειωµένου ποσού, αν υπάρχει, που θα
λογίζεται ότι καταβλήθηκε πάνω στη µετοχή, ανάλογα µε την περίπτωση:
Νοείται ότι, αν πιστωτής που δικαιούται αναφορικά µε οποιοδήποτε χρέος ή
απαίτηση να φέρει ένσταση στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, και λόγω
της άγνοιας του ως προς τη διαδικασία της µείωσης ή της φύσης και του
αποτελέσµατος της αξίωσής του δεν καταχωρήθηκε στον κατάλογο των
πιστωτών και η εταιρεία µετά τη µείωση είναι ανίκανη, εντός της έννοιας των
διατάξεων του Νόµου αυτού, που αφορά εκκαθάριση από το ∆ικαστήριο, να
πληρώσει το ποσό του χρέους ή της απαίτησής του τότε —
(α) κάθε πρόσωπο που ήταν µέλος της εταιρείας κατά την ηµεροµηνία της
εγγραφής του διατάγµατος και του πρακτικού, ευθύνεται να συνεισφέρει στην
πληρωµή εκείνου του χρέους ή απαίτησης ποσό που δεν θα ξεπερνά το ποσό
που αυτός θα ευθυνόταν να συνεισφέρει αν η εταιρεία άρχιζε την εκκαθάρισή
της κατά την προηγούµενη ηµέρα από την προαναφερόµενη ηµεροµηνία ·και
(β) αν η εταιρεία εκκαθαριστεί, το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση
οποιουδήποτε τέτοιου πιστωτή και απόδειξη της άγνοιάς του όπως
προαναφέρθηκε, αν το θεωρήσει σωστό, να διευθετήσει ανάλογα κατάλογο
προσώπων που ευθύνονται να συνεισφέρουν και να κάνει και να επιβάλει
κλήσεις πάνω στους συνεισφορείς που διευθετήθηκαν στον κατάλογο ως να
ήταν οι συνηθισµένοι συνεισφορείς σε εκκαθάριση.
(2) Κανένα από τα παρόντα άρθρα δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα των
συνεισφορέων µεταξύ τους.

Ποινή για απόκρυψη
ονόµατος πιστωτή κλπ.

69. Αν αξιωµατούχος της εταιρείας —
(α) αποκρύπτει εσκεµµένα το όνοµα πιστωτή που δικαιούται να φέρει ένσταση
στη µείωση· ή
(β) παραποιεί εσκεµµένα τη φύση ή ποσό του χρέους ή απαιτήσεις
οποιουδήποτε πιστωτή· ή
(γ) βοηθά, παρακινεί ή γνωρίζει οποιαδήποτε τέτοια απόκρυψη ή παραποίηση
όπως προαναφέρθηκε,
14707922
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είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση
που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες
πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του
προστίµου.
Μεταβολή ∆ικαιωµάτων Μετόχων

∆ικαιώµατα κατόχων
ειδικών τάξεων
µετοχών.

70.—(1) Αν στην περίπτωση εταιρείας που το µετοχικό της κεφάλαιο είναι
διαιρεµένο σε διάφορες τάξεις µετοχών, γίνεται πρόνοια από το ιδρυτικό
έγγραφο ή το καταστατικό για την εξουσιοδότηση µεταβολής των δικαιωµάτων
που είναι συνδεδεµένα µε οποιαδήποτε τάξη µετοχών της εταιρείας, µε την
επιφύλαξη της συγκατάθεσης οποιασδήποτε ορισµένης αναλογίας των κατόχων
των εκδοθεισών µετοχών της τάξης εκείνης, ή της επικύρωσης του ψηφίσµατος
που θα ληφθεί σε χωριστή συνέλευση των κατόχων των µετοχών εκείνων, και

σύµφωνα µε την προαναφερόµενη πρόνοια τα δικαιώµατα που είναι
συνδεδεµένα µε οποιαδήποτε τέτοια τάξη µετοχών µεταβάλλονται
οποτεδήποτε, οι κάτοχοι όχι λιγότερο συνολικά από το δεκαπέντε τοις εκατό
των εκδοθεισών µετοχών της τάξης εκείνης των προσώπων που δεν
συγκατατέθηκαν ή εψήφισαν υπέρ της απόφασης για µεταβολή, δύνανται να
ζητήσουν από το ∆ικαστήριο ακύρωση της µεταβολής, και, όταν υποβάλλεται
τέτοια αίτηση, η µεταβολή δεν ισχύει εκτός αν και µέχρι να επικυρωθεί από το
∆ικαστήριο.
(2) Αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό πρέπει να γίνεται µέσα σε είκοσι µια
ηµέρες µετά την ηµεροµηνία που δόθηκε η συγκατάθεση ή εγκρίθηκε η
απόφαση, ανάλογα µε την περίπτωση, και δύναται να υποβληθεί εκ µέρους των
µετόχων που δικαιούνται να υποβάλουν την αίτηση από ένα ή περισσότερους
από αυτούς όπως αυτοί δυνατό να διορίσουν γραπτώς για το σκοπό αυτό.
(3) Με τέτοια αίτηση το ∆ικαστήριο, µετά την ακρόαση του αιτητή και
οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που ζητούν να ακουστούν από το ∆ικαστήριο
και το ∆ικαστήριο θεωρήσει ότι έχουν συµφέρον στην αίτηση, δύναται, αν
ικανοποιηθεί, αφού λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, ότι η
µεταβολή θα επηρέαζε δυσµενώς το µέτοχο της τάξης που αντιπροσωπεύεται
από τον αιτητή, να µην επιτρέψει τη µεταβολή και, αν δεν ικανοποιηθεί µε τον
τρόπο αυτό, να επιτρέψει τη µεταβολή.
(4) Η απόφαση του ∆ικαστηρίου σε οποιαδήποτε τέτοια αίτηση είναι
τελεσίδικη.
(5) Η εταιρεία µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την έκδοση διατάγµατος από το
∆ικαστήριο σε οποιαδήποτε τέτοια αίτηση, αποστέλλει στον έφορο εταιρειών
αντίγραφο του διατάγµατος, και αν σηµειωθεί παράλειψη συµµόρφωσης προς
τη διάταξη αυτή η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για την
παράλειψη, υπόκειται σε πρόστιµο παράλειψης.
(6) Η έκφραση "µεταβολή" στο άρθρο αυτό περιλαµβάνει κατάργηση και η
έκφραση "µεταβλήθηκε" ερµηνεύεται ανάλογα.
Μεταβίβαση Μετοχών και Χρεωστικών Οµολόγων, Απόδειξη τίτλου, κλπ.
Φύση µετοχών.

71. Οι µετοχές ή άλλο συµφέρο οποιουδήποτε µέλους στην εταιρεία είναι
προσωπική ιδιοκτησία, που δύναται να µεταβιβαστεί µε τον τρόπο που
προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας και δεν αποτελούν ακίνητη ιδιοκτησία.

Αρίθµηση µετοχών.

72. Κάθε µετοχή εταιρείας που έχει µετοχικό κεφάλαιο διακρίνεται µε τον
κατάλληλο αριθµό της:
Νοείται ότι, αν οποτεδήποτε όλες οι εκδοµένες µετοχές εταιρείας ή όλες οι
εκδοµένες µετοχές ορισµένης τάξης είναι πλήρως εξοφληµένες και
κατατάσσονται στην ίδια σειρά για όλους τους σκοπούς, καµιά τέτοια µετοχή
δεν χρειάζεται να φέρει διακριτικό αριθµό εφόσον παραµένει πλήρως
εξοφληµένη και κατατάσσεται στην ίδια σειρά για όλους τους σκοπούς µαζί µε
όλες τις µετοχές της ίδιας τάξης που εκδόθηκαν και είναι πλήρως εξοφληµένες.

Η µεταβίβαση δεν
καταχωρείται παρά
µόνο µε την προσαγωγή
µεταβιβαστικού
εγγράφου.

73. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιέχεται στο καταστατικό της εταιρείας, δεν
είναι νόµιµη για την εταιρεία η καταχώρηση µεταβίβασης µετοχών ή
χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας εκτός αν παραδοθεί κατάλληλο
µεταβιβαστικό έγγραφο στην εταιρεία:
Νοείται ότι καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν επηρεάζει οποιαδήποτε εξουσία
της εταιρείας να γράψει ως µέτοχο ή κάτοχο χρεωστικών οµολόγων
οποιοδήποτε πρόσωπο που το δικαίωµα για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα της
εταιρείας, µεταβιβάστηκε ως αποτέλεσµα νόµου.

Μεταβίβαση από
προσωπικό

74. Μεταβίβαση από προσωπικό αντιπρόσωπο µετοχής ή άλλου συµφέροντος
µέλους της εταιρείας που απεβίωσε, αν και ο προσωπικός αντιπρόσωπος δεν

αντιπρόσωπο.

είναι ο ίδιος µέλος της εταιρείας, είναι έγκυρη ως να έγινε από τέτοιο µέλος
κατά το χρόνο της κατάρτισης του µεταβιβαστικού εγγράφου.

Καταχώρηση
µεταβίβασης µετά από
αίτηση εκχωρητή.

75. Με την αίτηση του εκχωρητή οποιασδήποτε µετοχής ή συµφέροντος στην
εταιρεία, η εταιρεία καταχωρεί στο µητρώο µελών της το όνοµα του εκδοχέα µε
τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους ωσάν η καταχώρηση της αίτησης
γινόταν από τον εκδοχέα.

Ειδοποίηση άρνησης
καταχώρησης
µεταβίβασης.

76.—(1) Αν εταιρεία αρνηθεί να καταχωρήσει µεταβίβαση µετοχών ή
χρεωστικών οµολόγων, η εταιρεία πρέπει, µέσα σε δύο µήνες από την
ηµεροµηνία που κατατέθηκε στην εταιρεία η µεταβίβαση, να αποστείλει στον
εκδοχέα ειδοποίηση για την άρνηση.
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(2) Αν γίνει παράλειψη συµµόρφωσης µε το άρθρο αυτό, η εταιρεία και κάθε
αξιωµατούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο
παράλειψης.
Πιστοποίηση
µεταβιβάσεων.

77.—(1) Η πιστοποίηση από εταιρεία οποιουδήποτε µεταβιβαστικού εγγράφου
µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας λογίζεται ως παράσταση από
την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί µε βάση την πιστοποίηση
ότι παρουσιάστηκαν τέτοια έγγραφα στην εταιρεία που δείχνουν εκ πρώτης
όψεως τίτλο για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα στο µεταβιβάζοντα που
αναφέρεται στο έγγραφο µεταβίβασης, αλλά όχι ως παράσταση ότι ο
µεταβιβάζοντας έχει οποιοδήποτε τίτλο για τις µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα.
(2) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί µε βάση ένα πλαστό πιστοποιητικό
εταιρείας που έγινε αµελώς η εταιρεία έχει την ίδια ευθύνη απέναντι του ωσάν
η πιστοποίηση να έγινε δολίως.
(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού —
(α) έγγραφο µεταβίβασης λογίζεται ότι είναι πιστοποιηµένο αν φέρει τις λέξεις
"κατατέθηκε πιστοποιητικό" ή λέξεις της ίδιας έννοιας·
(β) η πιστοποίηση µεταβιβαστικού εγγράφου λογίζεται ότι έγινε από την
εταιρεία αν —
(i) το πρόσωπο που εκδίδει το έγγραφο είναι πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο να
εκδίδει πιστοποιηµένα µεταβιβαστικά έγγραφα από µέρους της εταιρείας· και
(ii) η πιστοποίηση υπογράφεται από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτηµένο να
πιστοποιεί µεταβιβάσεις από µέρους της εταιρείας ή από οποιοδήποτε
αξιωµατούχο ή υπηρέτη της εταιρείας ή νοµικό πρόσωπο που είναι
εξουσιοδοτηµένο µε τον τρόπο αυτό·
(γ) η πιστοποίηση λογίζεται ως υπογραµµένη από οποιοδήποτε πρόσωπο αν —
(i) φέρεται να επικυρώθηκε µε την υπογραφή ή µε τα αρχικά του, είτε
ιδιοχείρως ή όχι· και
(ii) δεν φαίνεται ότι η υπογραφή ή τα αρχικά τοποθετήθηκε ή τοποθετήθηκαν
σε αυτό, από το ίδιο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για να χρησιµοποιεί την
υπογραφή ή τα αρχικά για το σκοπό της πιστοποίησης των µεταβιβάσεων από
µέρους της εταιρείας.

Καθήκοντα εταιρείας
αναφορικά µε την
έκδοση πιστοποιητικών.

78.—(1) Εκάστη εταιρεία, µέσα σε δύο µήνες από την παραχώρηση
οποιωνδήποτε µετοχών της, χρεωστικών οµολόγων ή τίτλων οµολογιακού
δανείου και µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία που η µεταβίβαση
οποιωνδήποτε τέτοιων µετοχών, χρεωστικών οµολόγων ή τίτλων µονάδων
οµολογιακού δανείου, συµπληρώνει και ετοιµάζει για παράδοση τα
πιστοποιητικά όλων των µετοχών, των χρεωστικών οµολόγων και τα
πιστοποιητικά όλων των τίτλων οµολογιακού δανείου που παραχωρήθηκαν ή

µεταβιβάστηκαν, εκτός αν οι όροι έκδοσης των µετοχών, χρεωστικών
οµολόγων ή τίτλων οµολογιακού δανείου προνοούν διαφορετικά.
Η έκφραση "µεταβίβαση" για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού σηµαίνει
µεταβίβαση κατάλληλα χαρτοσηµασµένη και διαφορετικά έγκυρη και δεν
περιλαµβάνει τέτοια µεταβίβαση που η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο
δικαιούται να αρνηθεί να εγγράψει και την οποία δεν εγγράφει.
(2) Αν σηµειωθεί παράλειψη συµµόρφωσης προς το άρθρο αυτό η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο
παράλειψης.
(3) Αν εταιρεία στην οποία επιδόθηκε ειδοποίηση που την καλεί να
επανορθώσει την παράλειψη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν
επανορθώνει, µέσα σε δέκα ηµέρες από την επίδοση της ειδοποίησης, το
∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση του προσώπου που τα πιστοποιητικά ή
χρεωστικά οµόλογα πρέπει να παραδοθούν, να εκδώσει διάταγµα που να
διατάσσει την εταιρεία και οποιοδήποτε αξιωµατούχο της να επανορθώσει την
παράλειψη µέσα σε τέτοιο χρονικό διάστηµα που δυνατό να οριστεί στο
διάταγµα και τέτοιο διάταγµα δύναται να προνοεί ότι η εταιρεία ή
οποιοσδήποτε αξιωµατούχος της που είναι υπεύθυνος για την παράλειψη
επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα της αίτησης ή που είναι συναφή µε αυτή.
Το πιστοποιητικό είναι
απόδειξη του τίτλου.

79. Πιστοποιητικό που φέρει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας και ορίζει
οποιεσδήποτε µετοχές που κατέχονται από µέλος, αποτελεί εκ πρώτης όψεως
απόδειξη του τίτλου του µέλους για τις µετοχές.

Απόδειξη χορήγησης
επικύρωσης διαθήκης.

80. Η προσαγωγή εγγράφου στην εταιρεία που είναι σύµφωνα µε το νόµο
ικανοποιητική απόδειξη χορήγησης σε κάποιο πρόσωπο επικύρωσης της
διαθήκης ή εγγράφων διαχείρισης ή επιβεβαίωσης ως εκτελεστή, προσώπου
που απεβίωσε πρέπει να γίνει από την εταιρεία αποδεκτή ως ικανοποιητική
απόδειξη της χορήγησης ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαµβάνεται στο
καταστατικό της.

Έκδοση και συνέπεια
µετοχικών ενταλµάτων
στον κοµιστή.

81.—(1) Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές µπορεί, αν αυτό
εξουσιοδοτείται από το καταστατικό της, αναφορικά µε πλήρως εξοφληµένες
µετοχές, να εκδίδει εντάλµατα που να φέρουν την κοινή σφραγίδα της
δηλώνοντας ότι ο κοµιστής του εντάλµατος δικαιούται στις µετοχές που
αναφέρονται σε αυτό, και δύναται να προνοεί, µε δελτία ή διαφορετικά, την
πληρωµή των µελλοντικών µερισµάτων πάνω στις µετοχές που
περιλαµβάνονται στο ένταλµα.
(2) Το προαναφερόµενο στο Νόµο αυτό ένταλµα ονοµάζεται "ένταλµα
µετοχών".
(3) Ένταλµα µετοχών παρέχει στον κοµιστή το δικαίωµα στις µετοχές που
αναφέρονται σε αυτό και οι µετοχές δύνανται να µεταβιβαστούν µε την
παράδοση του εντάλµατος.

Ποινή για
πλαστοπροσωπεία
µετόχου.

82. Αν οποιοδήποτε πρόσωπο πλαστοπροσωπεί ψευδώς και δολίως
οποιοδήποτε ιδιοκτήτη µετοχών ή συµφέροντος σε εταιρεία ή ένταλµα µετοχών
ή δελτίο, που εκδίδεται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, και µε αυτό αποκτά ή
αποπειράται να αποκτήσει οποιαδήποτε τέτοια µετοχή ή συµφέρον ή ένταλµα
µετοχών ή δελτίο ή λαµβάνει ή αποπειράται να λάβει χρήµατα που οφείλονται
σε οποιοδήποτε τέτοιο ιδιοκτήτη, ωσάν ο παραβάτης ήταν ο πραγµατικός και
νόµιµος ιδιοκτήτης, είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του
υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε
χρόνια.
Ειδικές ∆ιατάξεις που αφορούν Χρεωστικά Οµόλογα.

Μητρώο κατόχων
χρεωστικών οµολόγων.

83. Κάθε εταιρεία πρέπει να τηρεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της µητρώο των
κατόχων χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας:

Νοείται ότι εταιρεία δύναται να τηρεί το µητρώο αυτό σε οποιοδήποτε από τα
γραφεία της που γίνεται η εργασία της κατάρτισης του ή αν η εταιρεία
προχωρήσει στη διευθέτηση µε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την κατάρτιση
του µητρώου εκ µέρους της στο γραφείο του προσώπου αυτού που γίνεται η
εργασία, αλλά σε κάθε τέτοια περίπτωση η εταιρεία αποστέλλει ειδοποίηση
στον έφορο εταιρειών για τον τόπο που τηρείται το µητρώο και για
οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου αυτού.
∆ικαίωµα επιθεώρησης
µητρώου κατόχων
χρεωστικών οµολόγων
και σε αντίγραφα
µητρώου και
συµβολαίων
εµπιστεύµατος.
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84.—(1) Kάθε µητρώο κατόχων χρεωστικών οµολόγων εταιρείας είναι ανοικτό
για επιθεώρηση από κάθε εγγεγραµµένο κάτοχο τέτοιων οµολόγων ή κάτοχο
µετοχών στην εταιρεία χωρίς πληρωµή τέλους και από κάθε άλλο πρόσωπο µε
πληρωµή τέλους πενήντα µίλς ή τέτοιου µικρότερου ποσού που δυνατό να
καθοριστεί από την εταιρεία, εκτός όταν είναι κανονικά κλειστό, (αλλά
τηρουµένων των περιορισµών που η εταιρεία δύναται να επιβάλει σε γενική
συνέλευση µε τρόπο που να επιτρέπεται η επιθεώρηση όχι λιγότερο από δύο
ώρες την ηµέρα).
(2) Οποιοσδήποτε τέτοιος εγγεγραµµένος κάτοχος χρεωστικών οµολόγων ή
κάτοχος µετοχών όπως προαναφέρθηκε ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δύναται
να απαιτήσει αντίγραφο του µητρώου των κατόχων χρεωστικών οµολόγων της
εταιρείας ή µέρους του µε την πληρωµή είκοσι πέντε µίλς για κάθε εκατό λέξεις
που απαιτούνται να αντιγραφούν.
(3) Αντίγραφο συµβολαίου εµπιστεύµατος για εξασφάλιση έκδοσης
χρεωστικών οµολόγων αποστέλλεται σε κάθε κάτοχο των οµολόγων αυτών
µετά από αίτηση του και πληρωµή στην περίπτωση τυπογραφηµένου
συµβολαίου εµπιστεύµατος, του ποσού των πενήντα µιλς ή µικρότερου ποσού
που η εταιρεία ήθελε καθορίσει, ή όταν το συµβόλαιο εµπιστεύµατος δεν
τυπογραφήθηκε µε την πληρωµή ποσού είκοσι πέντε µίλς για κάθε εκατό λέξεις
που πρέπει να αντιγραφούν.
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(4) Αν επιθεώρηση δεν γίνει δεκτή, ή υπάρξει άρνηση να παραχωρηθεί
αντίγραφο ή αν δεν αποσταλεί αντίγραφο, η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος
της εταιρείας που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και επιπρόσθετα υπόκειται σε πρόστιµο
παράλειψης είκοσι πέντε λιρών.
(5) Όταν η εταιρεία που ευθύνεται για την παράλειψη δεν συµµορφωθεί όπως
προαναφέρθηκε, το ∆ικαστήριο δύναται µε διάταγµα να εξαναγκάσει άµεση
επιθεώρηση του µητρώου ή να διατάξει όπως τα αντίγραφα που ζητήθηκαν
αποσταλούν στο πρόσωπο που τα ζητεί.
(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, µητρώο λογίζεται ότι είναι κανονικά
κλειστό αν είναι κλειστό σύµφωνα µε διατάξεις που περιλαµβάνονται στο
καταστατικό ή στα χρεωστικά οµόλογα ή στην περίπτωση µονάδων
χρεωστικών οµολόγων, στο πιστοποιητικό ή στο έγγραφο που δηµιουργεί
εµπίστευµα ή σε άλλο έγγραφο που ασφαλίζει τα χρεωστικά οµόλογα ή τίτλους
οµολογιακού δανείου κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου ή περιόδων, όπως
δυνατό να οριστεί σε αυτά, που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις τριάντα µέρες σε
οποιοδήποτε έτος.

Ευθύνη
εµπιστευµατοδόχων για
κατόχους χρεωστικών
οµολόγων.

85.—(1) Τηρουµένων των πιο κάτω διατάξεων του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε
διάταξη που περιλαµβάνεται σε συµβόλαιο εµπιστεύµατος για εξασφάλιση
έκδοσης χρεωστικών οµολόγων, ή σε οποιαδήποτε σύµβαση µε τους κατόχους
χρεωστικών οµολόγων που εξασφαλίστηκαν από έγγραφο που δηµιουργεί
εµπίστευµα, είναι άκυρη στην έκταση που θα έχει ως συνέπεια την εξαίρεση
εµπιστευµατοδόχου των από ή την κάλυψη του εναντίον ευθύνης για παράβαση
εµπιστεύµατος όταν παραλείπει να επιδείξει το βαθµό φροντίδας και επιµέλειας
που απαιτείται από αυτόν ως εµπιστευµατοδόχου λαµβάνοντας υπόψη τις
διατάξεις του συµβολαίου εµπιστεύµατος που του χορηγεί εξουσίες,
εξουσιοδοτήσεις ή διακριτικές εξουσίες.

(2) Το εδάφιο (1) δεν ακυρώνει —
(α) οποιαδήποτε απαλλαγή που διαφορετικά χορηγείται έγκυρα αναφορικά µε
πράξη ή παράλειψη από τον εµπιστευµατοδόχο πριν από την παροχή της
απαλλαγής· ή
(β) οποιαδήποτε πρόνοια που καθιστά δυνατή τη χορήγηση τέτοιας
απαλλαγής—
(i) µε συµφωνία σε αυτή από πλειοψηφία όχι µικρότερη των τριών τετάρτων σε
αξία των κατόχων χρεωστικών οµολόγων που είναι παρόντες και ψηφίζουν
προσωπικά ή µε αντιπρόσωπο, όταν γίνονται δεκτοί αντιπρόσωποι, σε
συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό· και
(ii) είτε αναφορικά µε συγκεκριµένες πράξεις ή παραλείψεις ή σε περίπτωση
θανάτου του εµπιστευµατοδόχου ή σε περίπτωση που θα σταµατήσει να
ενεργεί.
(3) Το εδάφιο (1) δεν συνεπάγεται —
(α) ακύρωση οποιασδήποτε διάταξης που βρίσκεται σε ισχύ κατά την έναρξη
της ισχύος του παρόντος Νόµου εφόσον οποιοδήποτε πρόσωπο που τότε
εδικαιούτο ευεργέτηµα εκείνης της διάταξης ή που του δόθηκε το ευεργέτηµα
εκείνο µεταγενέστερα µε βάση το εδάφιο (4) παραµένει εµπιστευµατοδόχος του
εν λόγω εµπιστεύµατος· ή
(β) αποστέρηση προσώπου, οποιασδήποτε εξαίρεσης ή δικαιώµατος προς
κάλυψη αναφορικά µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του στη διάρκεια της
ισχύος οποιασδήποτε τέτοιας διάταξης.
(4) Εφόσον εµπιστευµατοδόχος συµβολαίου εµπιστεύµατος εξακολουθεί να
δικαιούται στο ευεργέτηµα διάταξης που επιφυλάσσεται από το εδάφιο (3) το
ευεργέτηµα της διάταξης αυτής δύναται να δοθεί είτε —
(α) σε όλους τους εµπιστευµατοδόχους του συµβολαίου εµπιστεύµατος
παρόντες και µέλλοντες· ή
(β) σε οποιουσδήποτε κατονοµαζόµενους ή προτεινόµενους επιτρόπους
εµπιστεύµατος του, µε ψήφισµα που λαµβάνεται µε πλειοψηφία όχι µικρότερη
από τα τρία τέταρτα σε αξία των κατόχων χρεωστικών οµολόγων που είναι
παρόντες προσωπικώς ή, όταν γίνονται δεκτοί αντιπρόσωποι, µε αντιπρόσωπο
σε συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό σύµφωνα µε τις
διατάξεις του συµβολαίου ή, αν στο συµβόλαιο δεν περιλαµβάνεται διάταξη για
τη σύγκληση συνελεύσεων, σε συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό
µε οποιοδήποτε τρόπο ήθελε εγκριθεί από το ∆ικαστήριο.
∆ιηνεκή χρεωστικά
οµόλογα.

86. Όρος που περιλαµβάνεται σε οποιαδήποτε χρεωστικά οµόλογα ή συµβόλαιο
που εξασφαλίζει χρεωστικά οµόλογα, δεν είναι άκυρος για µόνο το λόγο ότι τα
χρεωστικά οµόλογα γίνονται για αυτό το λόγο µη εξαγοράσιµα ή εξαγοράσιµα
µόνο στην περίπτωση παρέλευσης αίρεσης οσοδήποτε αποµακρυσµένης, ή µετά
την πάροδο περιόδου οσοδήποτε µεγάλης, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε
κανόνα του δικαίου επιείκειας για το αντίθετο.

Εξουσία για
επανέκδοση
εξαγορασθέντων
χρεωστικών οµολόγων
σε ορισµένες
περιπτώσεις.

87.—(1) Όταν εταιρεία εξαγόρασε χρεωστικά οµόλογα που εκδόθηκαν
προηγουµένως τότε —
(α) εκτός αν διάταξη για το αντίθετο, ρητή ή σιωπηρή, περιέχεται στο
καταστατικό ή σε οποιαδήποτε σύµβαση που συνήψε η εταιρεία·
(β) αν η εταιρεία, µε ψήφισµα της προς το σκοπό αυτό ή µε οποιαδήποτε άλλη
πράξη, εκδήλωσε την πρόθεσή της να ακυρώσει τα χρεωστικά οµόλογα, η
εταιρεία αποκτά και λογίζεται ότι πάντοτε κατείχε, εξουσία να επανεκδώσει τα

χρεωστικά οµόλογα είτε µε την επανέκδοση των ιδίων χρεωστικών οµολόγων ή
µε την έκδοση άλλων χρεωστικών οµολόγων, αντί αυτών.
(2) Κατά την επανέκδοση εξαγορασθέντων χρεωστικών οµολόγων, το πρόσωπο
που δικαιούται στα χρεωστικά οµόλογα αποκτά, και λογίζεται ότι πάντοτε
κατείχε, τις ίδιες προτεραιότητες ωσάν ουδέποτε να µην είχαν εξαγοραστεί τα
χρεωστικά οµόλογα.
(3) Όταν εταιρεία κατάθεσε οποιαδήποτε χρεωστικά της οµόλογα για να
εξασφαλίσει προκαταβολές από καιρό σε καιρό έναντι τρεχούµενου
λογαριασµού ή διαφορετικά, τα χρεωστικά οµόλογα δεν λογίζονται ως
εξαγορασθέντα µόνο για το λόγο ότι ο λογαριασµός της εταιρείας έπαυσε να
είναι χρεωστικός κατά τη διάρκεια της κατάθεσης των χρεωστικών οµολόγων.
(4) Η επανέκδοση χρεωστικού οµολόγου ή η έκδοση άλλου χρεωστικού
οµολόγου αντί αυτού µε βάση την εξουσία που χορηγείται µε το παρόν άρθρο ή
της εξουσίας που λογίζεται ότι κατείχε η εταιρεία, λογίζεται ως έκδοση νέων
χρεωστικών οµολόγων για σκοπούς τέλους χαρτοσήµου αλλά δεν λογίζεται µε
τον τρόπο αυτό για τους σκοπούς οποιασδήποτε διάταξης που περιορίζει το
ποσό ή τον αριθµό χρεωστικών οµολόγων που θα εκδοθούν:
Νοείται ότι πρόσωπο που δανείζει χρήµατα µε εγγύηση χρεωστικών οµολόγων
που επανεκδόθηκαν µε βάση το παρόν άρθρο που φαίνονται χαρτοσηµασµένα
κατάλληλα δύναται να παρουσιάσει το χρεωστικό οµόλογο ως απόδειξη σε
οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση της ασφάλειάς του χωρίς την
καταβολή του τέλους χαρτοσήµου, ή οποιασδήποτε ποινής αναφορικά µε αυτό,
εκτός αν γνώριζε, ή αν µπορούσε να ανακαλύψει αν δεν έδειχνε αµέλεια, ότι το
χρεωστικό οµόλογο δεν ήταν κατάλληλα χαρτοσηµασµένο, αλλά σε τέτοια
περίπτωση η εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή του κανονικού τέλους
χαρτοσήµου και για ποινή.
Ειδική εκτέλεση
συµβάσεων για
ανάληψη χρεωστικών
οµολόγων.

88. Σύµβαση µε εταιρεία για τη λήψη και αποπληρωµή χρεωστικών οµολόγων
της εταιρείας δύναται να εκτελεστεί µε διάταγµα ειδικής εκτέλεσης.

Πληρωµή ορισµένων
χρεών από ενεργητικό
που υπόκειται σε
κυµαινόµενη
επιβάρυνση κατά
προτεραιότητα έναντι
αξιώσεων µε βάση την
επιβάρυνση.

89.—(1) Όταν διορίζεται παραλήπτης εκ µέρους των κατόχων χρεωστικών
οµολόγων της εταιρείας εξασφαλισθέντων µε κυµαινόµενη επιβάρυνση, ή οι
κάτοχοι χρεωστικών οµολόγων ή πρόσωπο εκ µέρους των λαµβάνει κατοχή
ιδιοκτησίας που περιλαµβάνεται ή υπόκειται στην επιβάρυνση, τότε αν η
εταιρεία δεν βρίσκεται κατά το χρόνο εκείνο υπό εκκαθάριση, τα χρέη που σε
κάθε εκκαθάριση πληρώνονται κατά προτεραιότητα των υπόλοιπων χρεών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους V που σχετίζονται µε προτιµησιακές
πληρωµές που πληρώνονται κατά προτεραιότητα από άλλα χρέη, πληρώνονται
από ενεργητικό που περιέρχεται στα χέρια του παραλήπτη ή άλλου προσώπου
που λαµβάνει κατοχή όπως προαναφέρθηκε κατά προτεραιότητα οποιασδήποτε
αξίωσης για κεφάλαιο ή τόκο αναφορικά µε τα χρεωστικά οµόλογα.
(2) Κατά την εφαρµογή των διατάξεων που προαναφέρθηκαν, το άρθρο 300
ερµηνεύεται ωσάν η διάταξη για πληρωµή συσσωρευµένων απολαβών για
διακοπές καθίσταται πληρωτέα κατά τον τερµατισµό της απασχόλησης πριν
από ή ως συνέπεια του διατάγµατος για εκκαθάριση ή ψηφίσµατος ήταν
διάταξη για την καταβολή τέτοιας αµοιβής που καθίσταται πληρωτέα κατά τον
τερµατισµό απασχόλησης πριν από ή ως συνέπεια του διορισµού παραλήπτη ή
της λήψης κατοχής όπως προαναφέρθηκε.
(3) Οι χρονικές περίοδοι που αναφέρονται στις αναφερόµενες στο Μέρος V
διατάξεις υπολογίζονται από την ηµεροµηνία του διορισµού του παραλήπτη ή
της λήψης κατοχής όπως προαναφέρθηκε, ανάλογα µε την περίπτωση.
(4) Οποιεσδήποτε πληρωµές που έγιναν µε βάση το άρθρο αυτό θα εκπίπτουν
κατά την έκταση που είναι δυνατό από το ενεργητικό της εταιρείας που είναι
διαθέσιµο για την πληρωµή συνήθων πιστωτών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΣ
Εγγραφή Επιβαρύνσεων και Καταχώρηση Υποθηκών.
Εγγραφή επιβαρύνσεων
που γίνονται από
εταιρείες εγγεγραµµένες
στη ∆ηµοκρατία.

90.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Μέρους αυτού, κάθε επιβάρυνση που
γίνεται µετά την ορισµένη ηµεροµηνία από εταιρεία που είναι εγγεγραµµένη
στη ∆ηµοκρατία και για την οποία επιβάρυνση το άρθρο αυτό τυγχάνει
εφαρµογής κατά την έκταση που παρέχει οποιαδήποτε ασφάλεια πάνω στην
ιδιοκτησία ή την επιχείρηση της εταιρείας, είναι άκυρη σε ότι αφορά τον
εκκαθαριστή και οποιοδήποτε πιστωτή της εταιρείας, εκτός αν τα καθορισµένα
στοιχεία της επιβάρυνσης µε το έγγραφο, αν υπάρχει, κατάλληλα
χαρτοσηµασµένο µε το οποίο η επιβάρυνση γίνεται ή αποδεικνύεται,
παραδίνονται ή λαµβάνονται από τον έφορο εταιρειών για καταχώρηση κατά
τρόπο που απαιτείται από τον παρόντα Νόµο µέσα σε είκοσι µια ηµέρες από
την ηµεροµηνία της σύστασής της, αλλά χωρίς επηρεασµό οποιασδήποτε
σύµβασης ή υποχρέωσης για αποπληρωµή των εξασφαλισµένων από αυτή
χρηµάτων και όταν η επιβάρυνση καθίσταται άκυρη σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο τα εξασφαλισµένα από αυτή χρήµατα καθίστανται αµέσως πληρωτέα.
(2) Το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρµογής πάνω στις πιο κάτω επιβαρύνσεις:
(α) επιβάρυνση για το σκοπό εξασφάλισης οποιασδήποτε έκδοσης χρεωστικών
οµολόγων·
(β) επιβάρυνση πάνω στο µη κληθέν µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας·
(γ) επιβάρυνση πάνω στους χρεωστικούς λογαριασµούς της εταιρείας·
(δ) κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω στην επιχείρηση ή ιδιοκτησία της εταιρείας·
(ε) επιβάρυνση πάνω σε κλήσεις που έγιναν αλλά δεν καταβλήθηκαν·
(στ) επιβάρυνση πάνω σε πλοίο ή µερίδιο σε πλοίο·
(ζ) επιβάρυνση πάνω σε εµπορική εύνοια, πάνω σε προνόµιο ευρεσιτεχνίας ή
άδεια για προνόµιο ευρεσιτεχνίας, πάνω σε εµπορικό σήµα ή πάνω σε δικαίωµα
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή άδειας πάνω σε δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας·
(η) επιβάρυνση πάνω σε οποιαδήποτε άλλη κινητή ιδιοκτησία, που συστάθηκε
ή αποδείχτηκε από έγγραφο, όταν η εταιρεία διατηρεί κατοχή της ιδιοκτησίας
αυτής·
(θ) επιβάρυνση πάνω σε ακίνητη ιδιοκτησία, που βρίσκεται οπουδήποτε, ή
συµφέροντος πάνω σε αυτή.
(3) Σε περίπτωση επιβάρυνσης που έγινε εκτός της ∆ηµοκρατίας που
περιλαµβάνει ιδιοκτησία που βρίσκεται εκτός της ∆ηµοκρατίας, η παράδοση
και η παραλαβή από τον έφορο αντιγράφου πιστοποιηµένου κατά τον
καθορισµένο τρόπο του εγγράφου µε το οποίο έγινε ή αποδεικνύεται η
επιβάρυνση, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού θα έχει την ίδια συνέπεια
όπως η παράδοση και παραλαβή του ίδιου του εγγράφου, και είκοσι µια ηµέρες
µετά την ηµεροµηνία από την οποία το έγγραφο ή το αντίγραφο µπορούσε να
ληφθεί στη ∆ηµοκρατία, κατά τη συνηθισµένη πορεία του ταχυδροµείου, και αν
αποστελλόταν µε τη δέουσα επιµέλεια, θα αντικαθιστούσαν τις είκοσι µια
ηµέρες µετά την ηµεροµηνία που έγινε η επιβάρυνση ως το χρόνο κατά τη
διάρκεια του οποίου οι λεπτοµέρειες και το έγγραφο ή αντίγραφο πρέπει να
παραδίνονται στον έφορο.
(4) Όταν έγινε επιβάρυνση στη ∆ηµοκρατία αλλά περιλαµβάνει ιδιοκτησία που
βρίσκεται εκτός της ∆ηµοκρατίας το έγγραφο που δηµιουργεί ή που φέρεται ότι
δηµιουργεί την επιβάρυνση δύναται να αποστέλλεται για εγγραφή µε βάση το

παρόν άρθρο ανεξάρτητα αν επιπρόσθετες διαδικασίες είναι αναγκαίες για να
την καταστήσουν έγκυρη ή αποτελεσµατική σύµφωνα µε το Νόµο της χώρας
που βρίσκεται η ιδιοκτησία.
(5) Όταν χορηγήθηκε διαπραγµατεύσιµο έγγραφο για εξασφάλιση της
πληρωµής χρεωστικών λογαριασµών εταιρείας, η κατάθεση του εγγράφου για
το σκοπό εξασφάλισης προκαταβολής προς την εταιρεία, δεν θεωρείται ως
επιβάρυνση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού πάνω σε αυτούς τους
χρεωστικούς λογαριασµούς.
(6) Η κατοχή χρεωστικών οµολόγων που παρέχει στον κάτοχο το δικαίωµα
επιβάρυνσης πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία δεν θεωρείται για τους σκοπούς
του άρθρου αυτού, ως συµφέρον πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία.
(7) Όταν δηµιουργείται από την εταιρεία σειρά χρεωστικών οµολόγων που
περιέχει, ή παρέχει µε αναφορά σε άλλο έγγραφο, οποιαδήποτε επιβάρυνση σε
όφελος που δικαιούνται εξίσου οι κάτοχοι εκείνης της σειράς των χρεωστικών
οµολόγων, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού είναι αρκετό αν τα ακόλουθα
στοιχεία παραδίνονται στον έφορο ή παραλαµβάνονται από αυτόν µέσα σε
είκοσι µια ηµέρες από την εκτέλεση του συµβολαίου το οποίο περιλαµβάνει την
επιβάρυνση ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο συµβόλαιο, µετά την εκτέλεση
οποιωνδήποτε χρεωστικών οµολόγων της σειράς, οι ακόλουθες λεπτοµέρειες:
(α) το σύνολο του ποσού που εξασφαλίστηκε από ολόκληρη τη σειρά· και
(β) τις ηµεροµηνίες των ψηφισµάτων που εγκρίνουν την έκδοση της σειράς και
την ηµεροµηνία του καλυπτικού συµβολαίου, αν υπάρχει, µε το οποίο
δηµιουργήθηκε ή ορίστηκε η ασφάλεια· και
(γ) γενική περιγραφή της περιουσίας που επιβαρύνθηκε· και
(δ) τα ονόµατα των εµπιστευµατοδόχων, αν υπάρχουν, των κατόχων
χρεωστικών οµολόγων,
µαζί µε το συµβόλαιο που περιλαµβάνει την επιβάρυνση, ή, αν δεν υφίσταται
τέτοιο συµβόλαιο, ένα χρεωστικό οµόλογο της σειράς:
Νοείται ότι όταν γίνονται περισσότερες από µια εκδόσεις χρεωστικών
οµολόγων της σειράς, τα στοιχεία της ηµεροµηνίας και το ποσό κάθε έκδοσης
αποστέλλεται στον έφορο για καταχώρηση στο µητρώο, αλλά παράλειψη της
καταχώρησης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των εκδοµένων χρεωστικών
οµολόγων.
(8) Όταν προµήθεια, χορηγία ή έκπτωση πληρώθηκε, ή έγινε είτε αµέσως είτε
εµµέσως από την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο µε αντάλλαγµα την
εγγραφή του ή συµφωνία για εγγραφή, µε ή χωρίς όρους, για οποιαδήποτε
οµόλογα της εταιρείας, ή εξεύρεσης ή συµφωνίας για εξεύρεση εγγραφών µε ή
χωρίς όρους για οποιαδήποτε τέτοια χρεωστικά οµόλογα, οι λεπτοµέρειες που
πρέπει να αποστέλλονται για εγγραφή µε βάση το άρθρο αυτό περιλαµβάνουν
στοιχεία αναφορικά µε το ποσό ή ποσοστό επί τοις εκατό της προµήθειας,
έκπτωσης ή χορηγίας που πληρώνεται ή γίνεται µε τον τρόπο αυτό, αλλά
παράλειψη τέτοιας ενέργειας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των εκδοθέντων
χρεωστικών οµολόγων:
Νοείται ότι η κατάθεση χρεωστικών οµολόγων ως ασφάλεια για χρέος της
εταιρείας δεν θεωρείται για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού ως έκδοση
χρεωστικών οµολόγων µε έκπτωση.
(9) Στο Μέρος αυτό —
(α) η έκφραση "επιβάρυνση" δεν περιλαµβάνει υποθήκη ακίνητης ιδιοκτησίας
που γίνεται σύµφωνα µε οποιοδήποτε Νόµο που είναι εκάστοτε σε ισχύ και
αφορά την εγγραφή υποθηκών ακίνητης ιδιοκτησίας·

(β) η έκφραση "η ορισµένη ηµεροµηνία" σε σχέση µε τις επιβαρύνσεις που
ορίζονται στις παραγράφους (η) και (θ) του εδαφίου (2) σηµαίνει την πρώτη
ηµέρα του Ιουλίου 1922, και σε σχέση µε τις επιβαρύνσεις που ορίζονται στις
παραγράφους (α) έως (ζ) του αναφερόµενου εδαφίου, και τις δύο
συµπεριλαµβανόµενες, την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Νόµου αυτού.
Καθήκον εταιρείας
αναφορικά µε
επιβαρύνσεις και
υποθήκες που γίνονται
από εταιρεία.
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91.—(1) Αποτελεί καθήκον εταιρείας να αποστέλλει στον έφορο εταιρειών για
εγγραφή τα στοιχεία κάθε επιβάρυνσης που έγινε από την εταιρεία και των
εκδόσεων χρεωστικών οµολόγων σειράς που χρειάζεται εγγραφή µε βάση το
άρθρο 90, αλλά εγγραφή οποιασδήποτε τέτοιας επιβάρυνσης δύναται να
πραγµατοποιηθεί µετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου προσώπου
που έχει συµφέρον σε αυτήν.
(2) Όταν γίνεται εγγραφή µετά από αίτηση οποιουδήποτε άλλου προσώπου από
την εταιρεία, το πρόσωπο εκείνο έχει δικαίωµα να ανακτήσει από την εταιρεία
το ποσό οποιωνδήποτε δικαιωµάτων που έχουν πληρωθεί κανονικά από αυτό
στον έφορο κατά την εγγραφή.
(3) Αποτελεί καθήκον της εταιρείας να αποστέλλει στον έφορο εταιρειών κάθε
υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία της µε βάση οποιοδήποτε Νόµο που
εκάστοτε ισχύει και αφορά εγγραφή υποθηκών πάνω σε ακίνητη ιδιοκτησία, τα
στοιχεία της για καταχώρηση όπως επίσης και στοιχεία οποιασδήποτε
ακύρωσης της εξολοκλήρου ή µερικώς, µέσα σε είκοσι µια ηµέρες από την
ηµέρα της ακύρωσης.
(4) Αν εταιρεία παραλείπει —
(α) να αποστείλει στον έφορο εταιρειών για καταχώρηση στοιχεία επιβάρυνσης
που έγινε από την εταιρεία ή των εκδόσεων χρεωστικών οµολόγων σειράς που
χρειάζεται εγγραφή όπως προαναφέρθηκε, εκτός αν η εγγραφή
πραγµατοποιήθηκε µετά από αίτηση άλλου προσώπου· ή
(β) να αποστείλει για καταχώρηση στον έφορο τα στοιχεία υποθήκης που έγινε
ή ακυρώθηκε σύµφωνα µε το εδάφιο (3),

4 του 166 του 1987.
Καθήκον εταιρείας να
καταχωρεί υφιστάµενες
επιβαρύνσεις πάνω σε
αποκτηθείσα
ιδιοκτησία.

τότε η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για παράλειψη
υπόκειται σε πρόστιµο παράλειψης διακοσίων πενήντα λιρών.
92.—(1) Όταν εταιρεία που γράφτηκε στη ∆ηµοκρατία αποκτά ιδιοκτησία που
υπόκειται σε επιβάρυνση τέτοιας φύσης ώστε, αν είχε γίνει από την εταιρεία
µετά την απόκτηση της ιδιοκτησίας, πρέπει να εγγραφεί µε βάση το Μέρος
αυτό, η εταιρεία µεριµνά όπως τα καθορισµένα στοιχεία της επιβάρυνσης µαζί
µε αντίγραφο του εγγράφου, αν υπάρχει, (πιστοποιηµένο κατά τον καθορισµένο
τρόπο ως ακριβές αντίγραφο) µε τα οποία έγινε ή αποδεικνύεται η επιβάρυνση,
παραδοθούν στον έφορο εταιρειών για εγγραφή κατά τον τρόπο που απαιτείται
από το Νόµο αυτό µέσα σε είκοσι µια ηµέρες από την ηµεροµηνία που
συµπληρώθηκε η απόκτηση:
Νοείται ότι, αν η ιδιοκτησία βρίσκεται και η επιβάρυνση έγινε εκτός της
∆ηµοκρατίας, είκοσι µια ηµέρες από την ηµεροµηνία που το αντίγραφο του
εγγράφου µπορούσε να ληφθεί στη ∆ηµοκρατία κατά τη συνηθισµένη πορεία
του ταχυδροµείου, και αν αποστελλόταν µε τη δέουσα επιµέλεια, θα
αντικαθιστά τις είκοσι µια ηµέρες από τη συµπλήρωση της απόκτησης ως το
χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου τα στοιχεία και το αντίγραφο του εγγράφου
πρέπει να παραδοθούν στον έφορο.
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(2) Αν υπάρξει παράλειψη συµµόρφωσης προς το άρθρο αυτό, η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο
παράλειψης διακοσίων πενήντα λιρών.

Μητρώο επιβαρύνσεων

93.—(1) Ο έφορος εταιρειών, τηρεί αναφορικά µε κάθε εταιρεία, µητρώο και

τηρείται από τον έφορο
εταιρειών.

αρχείο µε τον καθορισµένο τύπο, όλων των επιβαρύνσεων που χρειάζονται
εγγραφή και όλων των υποθηκών που χρειάζονται καταχώρηση αντίστοιχα, µε
βάση το Μέρος αυτό, και µε την πληρωµή τέτοιου δικαιώµατος όπως ήθελε
οριστεί από κανονισµούς που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο,
καταγράφει στο µητρώο και καταχωρεί στο αρχείο τα ακόλουθα στοιχεία
αναφορικά µε αυτές τις επιβαρύνσεις και υποθήκες—
(α) σε περίπτωση επιβάρυνσης στα οφέλη της οποίας δικαιούνται οι κάτοχοι
σειράς χρεωστικών οµολόγων, τέτοια στοιχεία όπως καθορίζονται στο εδάφιο
(7) του άρθρου 90·
(β) σε περίπτωση υποθήκης —
(i) την ηµεροµηνία και περιγραφή του εγγράφου που κάνει ή αποδεικνύει την
υποθήκη· και
(ii) τον αριθµό και ηµεροµηνία του πιστοποιητικού υποθήκης· και
(iii) το µε την υποθήκη εξασφαλισµένο ποσό· και
(iv) περιληπτικά στοιχεία της υποθηκευµένης ιδιοκτησίας· και
(v) τα πρόσωπα που δικαιούνται στην υποθήκη·
(γ) σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης —
(i) αν αυτή είναι επιβάρυνση που έγινε από την εταιρεία, την ηµεροµηνία που
έγινε, και αν η επιβάρυνση υπήρχε πάνω σε ιδιοκτησία που αποκτήθηκε από
την εταιρεία, την ηµεροµηνία κτήσης της ιδιοκτησίας·
(ii) το εξασφαλισµένο από την επιβάρυνση ποσό· και
(iii) περιληπτικά στοιχεία της ιδιοκτησίας που έχει επιβαρυνθεί·
(iv) τα πρόσωπα που δικαιούνται την επιβάρυνση.
(2) Ο έφορος χορηγεί πιστοποιητικό της εγγραφής επιβάρυνσης, που
καταχωρήθηκε σύµφωνα µε το Μέρος αυτό υπογραµµένο από αυτόν,
δηλώνοντας το ποσό που εξασφαλίστηκε από αυτή, και το πιστοποιητικό
αποτελεί, αµάχητη απόδειξη ότι υπήρξε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του
Μέρους αυτού αναφορικά µε την καταχώρηση.

5 του 76 του 1977.

Οπισθογράφηση
πιστοποιητικού
εγγραφής πάνω στα
χρεωστικά οµόλογα.

(3) Το µητρώο και το αρχείο που τηρούνται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό
υπόκεινται σε επιθεώρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο µε πληρωµή δικαιώµατος
τέτοιου για κάθε επιθεώρηση όπως δυνατό να οριστεί από κανονισµούς που
εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο.
94.—(1) Η εταιρεία µεριµνά όπως αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού
καταχώρησης που χορηγείται µε βάση το άρθρο 93 οπισθογραφείται πάνω σε
κάθε χρεωστικό οµόλογο ή πιστοποιητικού µετοχικού χρεωστικού οµολόγου
που εκδίδεται από την εταιρεία και η πληρωµή του οποίου εξασφαλίζεται από
την επιβάρυνση που γράφτηκε µε τον τρόπο αυτό:
Νοείται ότι καµιά διάταξη στο εδάφιο αυτό δεν ερµηνεύεται ότι απαιτείται από
εταιρεία να µεριµνά όπως πιστοποιητικό εγγραφής οποιασδήποτε επιβάρυνσης
που δίνεται µε τον τρόπο αυτό να οπισθογραφείται πάνω σε χρεωστικό οµόλογο
ή πιστοποιητικό µετοχικού χρεωστικού οµολόγου που εκδόθηκε από την
εταιρεία πριν από τη σύσταση της επιβάρυνσης.
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(2) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του και εσκεµµένα εξουσιοδοτεί ή
επιτρέπει την παράδοση χρεωστικών οµολόγων ή πιστοποιητικού µετοχικού
χρεωστικού οµολόγου που πρέπει να έχει πάνω σε αυτό οπισθογραφηµένο
πιστοποιητικό καταχώρησης µε βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού χωρίς την

πάνω σε αυτό οπισθογράφηση του αντιγράφου, χωρίς βλάβη οποιασδήποτε
άλλης ευθύνης, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες
λίρες.
Καταχωρήσεις
εξόφλησης και
απαλλαγή ιδιοκτησίας
από επιβάρυνση.

95. Ο έφορος εταιρειών όταν δίνεται απόδειξη προς ικανοποίηση του
αναφορικά µε εγγεγραµµένη επιβάρυνση—
(α) ότι το χρέος για το οποίο παραχωρήθηκε η επιβάρυνση πληρώθηκε ή
ικανοποιήθηκε εξολοκλήρου ή µερικώς· ή
(β) ότι µέρος της ιδιοκτησίας που έχει επιβαρυνθεί έχει απαλλαγεί από την
επιβάρυνση ή έπαυσε να αποτελεί µέρος της ιδιοκτησίας ή επιχείρησης της
εταιρείας,
δύναται να καταχωρίσει µνηµόνιο εξόφλησης, ολικώς ή µερικώς, ή του
γεγονότος ότι εκείνο το µέρος της ιδιοκτησίας ή της επιχείρησης έχει απαλλαγεί
από την επιβάρυνση ή έπαυσε να αποτελεί µέρος της ιδιοκτησίας ή επιχείρησης
της εταιρείας, ανάλογα µε την περίπτωση, και όταν καταχωρεί µνηµόνιο ολικής
εξόφλησης, αν του ζητηθεί, παρέχει στην εταιρεία αντίγραφό του.
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∆ιόρθωση µητρώου
επιβαρύνσεων ή
αρχείου υποθηκών.

96. Το ∆ικαστήριο, αφού ικανοποιηθεί ότι η παράλειψη εγγραφής
επιβαρύνσεως ή καταγραφής υποθήκης µέσα στην περίοδο που απαιτεί ο Νοµος
αυτός, ή ότι η παράλειψη ή ανακριβής δήλωση κάποιου στοιχείου αναφορικά
µε οποιαδήποτε τέτοια επιβάρυνση ή υποθήκη ή σε µνηµόνιο εξόφλησης ή
ακύρωσης υποθήκης, ήταν τυχαία, ή οφειλόταν σε παραδροµή ή άλλη
ικανοποιητική αιτία ή δεν είναι τέτοιας φύσης ώστε να επηρεάζει τη θέση των
πιστωτών ή µετόχων της εταιρείας, ή ότι για άλλους λόγους ή παροχή
ανακούφισης είναι δίκαιη και σύµφωνα µε τους κανόνες της φυσικής
δικαιοσύνης, δύναται, µε αίτηση της εταιρείας ή οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου
προσώπου, και µε τέτοιους όρους που φαίνονται στο ∆ικαστήριο δίκαιοι και
σκόπιµοι να διατάξει ώστε η περίοδος για εγγραφή ή καταχώρηση επεκταθεί, ή,
ανάλογα µε την περίπτωση, η παράλειψη ή η ανακριβής δήλωση διορθωθεί.

Εγγραφή εκτέλεσης
ασφάλειας.

97.—(1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο λάβει διάταγµα για το διορισµό παραλήπτη
ή διαχειριστή της περιουσίας εταιρείας ή διορίζει τέτοιο παραλήπτη ή
διαχειριστή σύµφωνα µε εξουσίες που περιλαµβάνονται σε οποιοδήποτε
έγγραφο, αυτό πρέπει µέσα σε επτά ηµέρες από την ηµεροµηνία του
διατάγµατος ή του διορισµού σύµφωνα µε τις αναφερόµενες εξουσίες, να δώσει
ειδοποίηση για αυτό στον έφορο εταιρειών και ο έφορος καταχωρεί το γεγονός
στο µητρώο επιβαρύνσεων µε πληρωµή τέτοιου δικαιώµατος που δυνατό να
καθοριστεί µε κανονισµούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο.
(2) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε παραλήπτης ή διαχειριστής της
περιουσίας εταιρείας σύµφωνα µε εξουσίες που περιλαµβάνονται σε
οποιοδήποτε έγγραφο παύει να ενεργεί ως τέτοιος παραλήπτης ή διαχειριστής
αυτός πρέπει, µε την παύση αυτή, να δώσει στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση
για αυτό και ο έφορος καταγράφει την ειδοποίηση στο µητρώο επιβαρύνσεων.
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(3) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις
του άρθρου αυτού, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε
λίρες για κάθε ηµέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράλειψη.
∆ιατάξεις αναφορικά µε Μητρώο Επιβαρύνσεων Εταιρείας και Βιβλίο
Υποθηκών και αναφορικά µε Αντίγραφα Εγγράφων που συνιστούν
Επιβαρύνσεις και Υποθήκες.

Αντίγραφα εγγράφων
που συνιστούν
επιβαρύνσεις και
υποθήκες να
φυλάσσονται από
εταιρεία.

98. Κάθε εταιρεία µεριµνά όπως αντίγραφο κάθε εγγράφου που συνιστά
επιβάρυνση που χρειάζεται εγγραφή ή οποιασδήποτε υποθήκης που χρειάζεται
καταχώρηση µε βάση το Μέρος αυτό φυλάσσεται στο εγγεγραµµένο γραφείο
της εταιρείας:
Νοείται ότι σε περίπτωση σειράς οµοιοτύπων χρεωστικών οµολόγων, είναι

αρκετό αντίγραφο ενός χρεωστικού οµολόγου της σειράς.
Μητρώο επιβαρύνσεων
και βιβλίων υποθηκών
εταιρείας.
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∆ικαίωµα επιθεώρησης.

4 του 166του 1987.
4 του 166του 1987.

99.—(1) Κάθε εταιρεία πρέπει να φυλάει στο εγγεγραµµένο γραφείο της,
µητρώο επιβαρύνσεων και καταχωρεί σε αυτό όλες τις επιβαρύνσεις που
επηρεάζουν ειδικά την περιουσία της εταιρείας και όλες τις κυµαινόµενες
επιβαρύνσεις πάνω στην επιχείρηση ή οποιαδήποτε ιδιοκτησία της εταιρείας,
δίδοντας σε κάθε περίπτωση σύντοµη περιληπτική περιγραφή της
επιβαρυνθείσας περιουσίας, του ποσού της επιβάρυνσης, και, εκτός στην
περίπτωση χρεωγράφων στον κοµιστή, τα ονόµατα των προσώπων που
δικαιούνται σε αυτή και βιβλίο όπου καταχωρούνται στοιχεία κάθε υποθήκης
πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία της εταιρείας που έχει πραγµατοποιηθεί
σύµφωνα µε οποιοδήποτε Νόµο που ισχύει εκάστοτε αναφορικά µε τις
καταχωρήσεις υποθηκών ακίνητης ιδιοκτησίας.
(2) Αν οποιοσδήποτε αξιωµατούχος της εταιρείας εν γνώσει του και εσκεµµένα
εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την παράλειψη καταχώρησης που απαιτείται σύµφωνα
µε το άρθρο αυτό, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες
πενήντα λίρες.
100.—(1) Τα αντίγραφα εγγράφων που συνιστούν οποιαδήποτε επιβάρυνση
που χρειάζονται εγγραφή και τα στοιχεία υποθηκών που χρειάζονται
καταχώρηση από τον έφορο µε βάση το Μέρος αυτό και το µητρώο
επιβαρύνσεων και βιβλίο υποθηκών που τηρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 99,
είναι ανοικτά για επιθεώρηση κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας από
οποιοδήποτε πιστωτή ή µέλος της εταιρείας χωρίς πληρωµή δικαιώµατος (αλλά
τηρουµένων τέτοιων εύλογων περιορισµών όπως η εταιρεία δυνατό να επιβάλει
σε γενική συνέλευση ώστε να επιτρέπονται για επιθεώρηση για όχι λιγότερες
από δύο ώρες την ηµέρα), και το µητρώο επιβαρύνσεων και βιβλίο υποθηκών
θα είναι επίσης ανοικτά για επιθεώρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο µε
πληρωµή τέτοιου δικαιώµατος που δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα µίλς για κάθε
επιθεώρηση όπως ήθελε καθορίσει η εταιρεία.
(2) Αν δεν επιτρέπεται επιθεώρηση των πιο πάνω αντιγράφων ή µητρώου ή
βιβλίου, η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για την
παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και
σε περαιτέρω πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε
ηµέρα κατά την οποία συνεχίζεται η άρνηση.
(3) Αν σηµειωθεί οποιαδήποτε τέτοια άρνηση σχετικά µε εταιρεία
εγγεγραµµένη στη ∆ηµοκρατία, το ∆ικαστήριο δύναται µε διάταγµα να
επιβάλει άµεση επιθεώρηση των αντιγράφων µητρώου ή βιβλίου.
Εφαρµογή του Μέρος ΙΙΙ σε Εταιρείες που έχουν συσταθεί
εκτός της ∆ηµοκρατίας

Εφαρµογή του Μέρους
ΙΙΙ σε επιβαρύνσεις και
υποθήκες που
συστάθηκαν, κλπ., από
εταιρεία που συστάθηκε
εκτός της ∆ηµοκρατίας.
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101. Οι διατάξεις του Μέρους αυτού εκτείνονται σε επιβαρύνσεις και υποθήκες
σε ιδιοκτησία στη ∆ηµοκρατία που συστάθηκαν ή πραγµατοποιήθηκαν, και σε
επιβαρύνσεις σε ιδιοκτησία στη ∆ηµοκρατία που αποκτήθηκε, από εταιρεία
(είτε αυτή είναι εταιρεία µε την έννοια του Νόµου αυτού είτε όχι) που
συστάθηκε εκτός της ∆ηµοκρατίας και η οποία έχει ιδρύσει τόπο εργασίας στη
∆ηµοκρατία.
ΜΕΡΟΣ ΙV
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Εγγεγραµµένο Γραφείο και Όνοµα

Eγγεγραµµένο γραφείο
εταιρείας.

102.—(1) Εταιρεία πρέπει από την ηµέρα κατά την οποία αρχίζει να διεξάγει
εργασίες ή από τη δέκατη τέταρτη ηµέρα από την ηµεροµηνία σύστασής της,
οποιαδήποτε από αυτές προηγείται, να διατηρεί εγγεγραµµένο γραφείο στη
∆ηµοκρατία στο οποίο δύνανται να απευθύνονται όλες οι κοινοποιήσεις και
ειδοποιήσεις.

(2) Ειδοποίηση για τον τόπο του εγγεγραµµένου γραφείου, και οποιασδήποτε
αλλαγής του, δίνεται στον έφορο εταιρειών µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από
την ηµεροµηνία σύστασης της εταιρείας, ανάλογα µε την περίπτωση, ο οποίος
την καταχωρεί.
Η περίληψη στην ετήσια έκθεση εταιρείας δήλωσης ως προς την διεύθυνση του
εγγεγραµµένου της γραφείου, δεν εκλαµβάνεται ότι πληρεί την υποχρέωση που
επιβάλλεται από το εδάφιο αυτό.
(3) Αν υπάρξει παράλειψη συµµόρφωσης µε το άρθρο αυτό, η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο παράλειψης.
∆ηµοσίευση ονόµατος
από εταιρεία.

103.—(1) Κάθε εταιρεία —
(α) αναγράφει ή επισυνάπτει, και διατηρεί αναγραµµένο ή επισυνηµµένο, το
όνοµά της πάνω στο εξωτερικό κάθε γραφείου ή τόπου όπου διεξάγονται οι
εργασίες της, σε περίοπτο µέρος µε ευανάγνωστα γράµµατα·
(β) έχει χαραγµένο το όνοµά της πάνω στη σφραγίδα της µε ευανάγνωστους
χαρακτήρες·
(γ) έχει το όνοµά της γραµµένο µε ευανάγνωστους χαρακτήρες πάνω σε όλες
τις εµπορικές επιστολές της εταιρείας και όλες τις ειδοποιήσεις και άλλες
επίσηµες δηµοσιεύσεις της εταιρείας και επί όλων των συναλλαγµατικών,
γραµµατίων σε διαταγή, οπισθογραφήσεων, επιταγών και εντολών για χρήµατα
ή αγαθά που φέρονται ότι υπογράφτηκαν από ή εκ µέρους της εταιρείας και
πάνω σε όλα τα δέµατα, τιµολόγια, αποδείξεις και εγγυητικές επιστολές της
εταιρείας.
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(2) Αν εταιρεία δεν αναγράφει ή επισυνάπτει το όνοµά της µε τρόπο που ο
Νόµος αυτός υποδεικνύει, η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται
για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες
και αν η εταιρεία δεν διατηρεί το όνοµά της αναγραµµένο ή επισυνηµµένο µε
τον τρόπο που υποδείχτηκε, η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της που
ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο παράλειψης.
(3) Αν εταιρεία παραλείπει να συµµορφωθεί µε την παράγραφο (β) ή (γ) του
εδαφίου (1) η εταιρεία υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες
πενήντα λίρες.
(4) Αν αξιωµατούχος της εταιρείας ή οποιοδήποτε πρόσωπο εκ µέρους της —
(α) χρησιµοποιεί ή εξουσιοδοτεί τη χρήση σφραγίδας που φέρεται ως σφραγίδα
της εταιρείας πάνω στην οποία το όνοµά της δεν είναι χαραγµένο µε τον τρόπο
που προαναφέρθηκε· ή
(β) εκδίδει ή εξουσιοδοτεί την έκδοση οποιασδήποτε επιστολής της εταιρείας ή
ειδοποίησης ή άλλης επίσηµης δηµοσίευσης της εταιρείας, ή υπογράφει ή
εξουσιοδοτεί την υπογραφή εκ µέρους της εταιρείας οποιασδήποτε
συναλλαγµατικής, γραµµατίου σε διαταγή, οπισθογράφησης, επιταγής ή
εντολής για χρήµατα ή αγαθά πάνω στα οποία το όνοµά της δεν αναφέρεται
όπως προαναφέρθηκε· ή
(γ) εκδίδει ή εξουσιοδοτεί την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου δεµάτων,
τιµολογίου, απόδειξης ή εγγυητικής επιστολής της εταιρείας πάνω στην οποία
δεν αναφέρεται το όνοµά της µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε,
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αυτός υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες
και επιπρόσθετα αυτός έχει προσωπική ευθύνη έναντι του κατόχου της
συναλλαγµατικής, γραµµατίου σε διαταγή, επιταγής ή εντολής για χρήµατα ή
αγαθά για το ποσό αυτών εκτός αν πληρωθεί κατάλληλα από την εταιρεία.

Περιορισµοί στην Έναρξη Εργασίας.
Περιορισµοί στην
έναρξη εργασίας.

857411623

104.—(1) Εταιρεία που έχει µετοχικό κεφάλαιο έχει εκδώσει πρόσκληση για
εγγραφή που καλεί το κοινό να εγγραφεί για τις µετοχές της, η εταιρεία δεν
προβαίνει στην έναρξη των εργασιών της ή δεν ασκεί τις εξουσίες της για
δανεισµό εκτός αν—
(α) µετοχές που κατέχονται µε τον όρο της πληρωµής ολόκληρου του ποσού
τους σε µετρητά, έχουν παραχωρηθεί µέχρι ποσού όχι λιγότερου συνολικά από
το ελάχιστο όριο εγγραφής· και
(β) κάθε σύµβουλος της εταιρείας πλήρωσε στην εταιρεία για κάθε µια µετοχή
που έχει ληφθεί ή που συµφώνησε να λάβει και για την οποία ευθύνεται να
πληρώσει σε µετρητά, αναλογία ίση µε την αναλογία που πληρώνεται µε την
αίτηση και παραχώρηση των µετοχών που προσφέρθηκαν για εγγραφή από το
κοινό· και
(γ) έχει παραδοθεί στον έφορο εταιρειών για εγγραφή θέσµια δήλωση από το
γραµµατέα ή ένα από τους συµβούλους, µε τον καθορισµένο τύπο, ότι έχει γίνει
συµµόρφωση µε τους όρους που προαναφέρθηκαν.
(2) Όταν εταιρεία που έχει µετοχικό κεφάλαιο δεν έχει εκδώσει πρόσκληση για
εγγραφή που καλεί το κοινό να εγγραφεί για µετοχές της, η εταιρεία δεν
προχωρεί σε έναρξη των εργασιών της ή ασκεί εξουσίες για δανεισµό εκτός
αν—
(α) παραδόθηκε στον έφορο εταιρειών για εγγραφή δήλωση αντί πρόσκλησης
για εγγραφή· και
(β) κάθε σύµβουλος της εταιρείας κατέβαλε στην εταιρεία για κάθε µετοχή που
έχει ληφθεί ή που συµφώνησε να λάβει και για την οποία υποχρεούται να
πληρώσει σε µετρητά, αναλογία ίση µε την αναλογία που καταβάλλεται µε την
αίτηση και παραχώρηση µετοχών πληρωτέων σε µετρητά· και
(γ) παραδόθηκε στον έφορο εταιρειών για εγγραφή θέσµια δήλωση από το
γραµµατέα ή από ένα από τους συµβούλους κατά τον καθορισµένο τύπο, ότι
υπήρξε συµµόρφωση µε την παράγραφο (β) του εδαφίου αυτού.
(3) Ο έφορος εταιρειών άµα παραδοθεί σε αυτόν η προαναφερόµενη θέσµια
δήλωση, και σε περίπτωση εταιρείας που οφείλει µε το άρθρο αυτό να
παραδώσει δήλωση αντί πρόσκλησης για εγγραφή, της δήλωσης αυτής,
πιστοποιά ότι η εταιρεία δικαιούται να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών
της και το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί αµάχητη απόδειξη ότι η εταιρεία το
δικαιούται.
(4) Οποιαδήποτε σύµβαση που γίνεται από εταιρεία πριν από την ηµεροµηνία
κατά την οποία αυτή δικαιούται να προχωρήσει στην εναρξη των εργασιών
είναι προσωρινή και δεν δεσµεύει την εταιρεία µέχρι την ηµεροµηνία εκείνη,
και στην ηµεροµηνία εκείνη αυτή καθίσταται δεσµευτική.
(5) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν εµποδίζει την ταυτόχρονη προσφορά για
εγγραφή για µετοχές ή παραχώρηση µετοχών και χρεωστικών οµολόγων ή τη
λήψη χρηµάτων που πρέπει να πληρωθούν µε την αίτηση για χρεωστικά
οµόλογα.
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(6) Αν οποιαδήποτε εταιρεία προχωρήσει στην έναρξη εργασιών ή ασκήσει τις
εξουσίες για δανεισµό κατά παράβαση του άρθρου αυτού, κάθε πρόσωπο που
είναι υπεύθυνο για την παράβαση, χωρίς επηρεασµό οποιασδήποτε άλλης
ευθύνης, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες
για κάθε ηµέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράβαση.

(7) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν τυγχάνει εφαρµογής αναφορικά µε
ιδιωτικές εταιρείες.
Μητρώο Μελών
Μητρώο µελών.

105.—(1) Κάθε εταιρεία τηρεί µητρώο των µελών της και καταγράφει σε αυτό
τα ακόλουθα στοιχεία :
(α) τα ονόµατα και διευθύνσεις των µελών, και σε περίπτωση εταιρείας που έχει
µετοχικό κεφάλαιο κατάσταση των µετοχών που κατέχει κάθε µέλος,
διακρίνοντας κάθε µετοχή µε τον αριθµό της εφόσον η µετοχή φέρει αριθµό,
και του ποσού που καταβλήθηκε ή συµφωνήθηκε να υπολογιστεί ότι
καταβλήθηκε πάνω στις µετοχές κάθε µέλους·
(β) την ηµεροµηνία κατά την οποία κάθε πρόσωπο καταγράφηκε ως µέλος στο
µητρώο·
(γ) την ηµεροµηνία κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο έπαυσε να είναι
µέλος:
Νοείται ότι όταν η εταιρεία έχει µετατρέψει τις µετοχές της σε ποσοστό
κεφαλαίου και παράδωσε στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση για τη µετατροπή,
το µητρώο δείχνει το ποσό του ποσοστού κεφαλαίου που κατέχεται από κάθε
µέλος αντί του ποσού των µετοχών και των στοιχείων που αναφέρονται σε
µετοχές των που ορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου αυτού.
(2) Το µητρώο µελών φυλάγεται στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας:
Νοείται ότι —
(α) αν η εργασία κατάρτισης του γίνεται σε άλλο γραφείο της εταιρείας,
δύναται να φυλάγεται σε αυτό το γραφείο· και
(β) αν η εταιρεία προχωρήσει σε διευθετήσεις µε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
για την κατάρτιση του µητρώου από αυτό το άλλο πρόσωπο, εκ µέρους της
εταιρείας, αυτό δύναται να φυλάγεται στο γραφείο αυτού του άλλου προσώπου
που διεξάγεται η εργασία, αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση εταιρείας
εγγεγραµµένης στη ∆ηµοκρατία, δεν θα φυλάγεται σε τόπο εκτός της
∆ηµοκρατίας.
(3) Κάθε εταιρεία αποστέλλει στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση για τον τόπο
όπου φυλάγεται το µητρώο µελών και για οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου
αυτού:
Νοείται ότι εταιρεία δεν οφείλει να αποστέλλει ειδοποίηση µε βάση το εδάφιο
αυτό όταν το µητρώο, σε όλο το χρόνο της ύπαρξης του ή, σε περίπτωση
µητρώου που υφίστατο κατά την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού, σε όλο το
χρόνο από τότε, τούτο φυλαγόταν στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας.
(4) Όταν εταιρεία παραλείψει να συµµορφωθεί µε το εδάφιο (1) ή για
δεκατέσσερις ηµέρες παραλείψει να συµµορφωθεί µε το εδάφιο (3), η εταιρεία
και κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο παράλειψης.

Ευρετήριο µελών.

106.—(1) Κάθε εταιρεία που έχει περισσότερα από πενήντα µέλη, εκτός αν ο
τύπος του µητρώου µελών είναι τέτοιος ώστε να αποτελεί από µόνο του
ευρετήριο, τηρεί ευρετήριο των ονοµάτων των µελών της εταιρείας και µέσα σε
δεκατέσσερις ηµέρες από την ηµεροµηνία που έγινε οποιαδήποτε αλλαγή στο
µητρώο µελών, διενεργεί την αναγκαία αλλαγή στο ευρετήριο.
(2) Το ευρετήριο περιέχει, αναφορικά µε κάθε µέλος, ικανοποιητική ένδειξη για
να γίνεται δυνατή η άµεση εξεύρεση του λογαριασµού εκείνου του µέλους στο
µητρώο.

(3) Το ευρετήριο φυλάγεται πάντοτε στον ίδιο τόπο όπως και το µητρώο µελών.
(4) Αν γίνει παράλειψη συµµόρφωσης µε το άρθρο αυτό, η εταιρεία και κάθε
αξιωµατούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο
παράλειψης.
∆ιατάξεις για
καταχωρήσεις στο
µητρώο που
αναφέρονται σε
εντάλµατα κατοχής
µετοχών.

107.—(1) Με την έκδοση εντάλµατος κατοχής µετοχών, η εταιρεία διαγράφει
από το µητρώο µελών της το όνοµα του προσώπου που καταχωρήθηκε τότε σε
αυτό ότι κατείχε τις ορισµένες στο ένταλµα µετοχές ωσάν να έπαυσε να είναι
µέλος, και καταγράφει στο µητρώο τα ακόλουθα στοιχεία δηλαδή —
(α) το γεγονός της έκδοσης του εντάλµατος·
(β) κατάσταση των µετοχών που περιλαµβάνονται στο ένταλµα που διακρίνει
κάθε µετοχή µε τον αριθµό της εφόσον η µετοχή φέρει αριθµό· και
(γ) την ηµεροµηνία της έκδοσης του εντάλµατος.
(2) Τηρουµένου του καταστατικού της εταιρείας ο κοµιστής εντάλµατος
κατοχής µετοχών δικαιούται όταν το παραδώσει για να ακυρωθεί να
καταχωρηθεί ως µέλος στο µητρώο µελών.
(3) Η εταιρεία ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά που οποιοδήποτε πρόσωπο
υφίσταται λόγω της καταχώρησης από την εταιρεία στο µητρώο του ονόµατος
του κοµιστή εντάλµατος κατοχής µετοχών αναφορικά µε τις ορισµένες σε αυτό
µετοχές χωρίς την παράδοση και ακύρωση του εντάλµατος.
(4) Μέχρι την παράδοση του εντάλµατος, τα στοιχεία που καθορίζονται στο
εδάφιο (1) λογίζονται ως τα στοιχεία που απαιτούνται από το Νόµο αυτό για να
καταχωρηθούν στο µητρώο των µελών και µε την παράδοση, η ηµεροµηνία
παράδοσης πρέπει να καταχωρείται.
(5) Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, ο κοµιστής εντάλµατος
κατοχής µετοχών δύναται, αν προνοείται µε τον τρόπο αυτό από το
καταστατικό της εταιρείας, να λογίζεται ως πλήρες µέλος της εταιρείας εντός
της έννοιας του παρόντος Νόµου, είτε σε όλη την έκταση, ή για οποιουσδήποτε
σκοπούς που ορίζονται στο καταστατικό.

Επιθεώρηση µητρώου
και ευρετηρίου.

6(α) του 76του 1977.

6(β) του 76του 1977.

108.—(1) Εκτός όταν το µητρώο µελών είναι κλειστό µε βάση τις διατάξεις του
Νόµου αυτού, το µητρώο και ευρετήριο των ονοµάτων των µελών της εταιρείας
κατά τις ώρες εργασίας, (τηρουµένων τέτοιων εύλογων περιορισµών που η
εταιρεία ήθελε να επιβάλει σε γενική συνέλευση έτσι που να επιτρέπονται για
επιθεώρηση όχι λιγότερο από δύο ώρες κάθε ηµέρα) είναι ανοικτό για
επιθεώρηση από οποιοδήποτε µέλος χωρίς επιβάρυνση και από οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο µε την πληρωµή διακοσίων µίλς ή τέτοιου λιγότερου ποσού για
κάθε επιθεώρηση που η εταιρεία ήθελε καθορίσει.
(2) Οποιοδήποτε µέλος ή άλλο πρόσωπο δύναται να απαιτήσει αντίγραφο του
µητρώου ή µέρους του, µε την πληρωµή πεντακόσιων µίλς ή τέτοιου λιγότερου
ποσού που η εταιρεία ήθελε καθορίσει για κάθε εκατό λέξεις ή µέρος της που
απαιτείται να αντιγραφεί.
Η εταιρεία µεριµνά, ώστε αντίγραφο που έχει απαιτηθεί µε τον τρόπο αυτό από
οποιοδήποτε πρόσωπο να αποσταλεί σε εκείνο το πρόσωπο µέσα σε δέκα
ηµέρες από την ηµέρα της επόµενης ηµέρας που η απαίτηση λήφθηκε από την
εταιρεία.
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(3) Αν δεν ήθελε επιτραπεί επιθεώρηση που ζητήθηκε µε βάση το άρθρο αυτό ή
αντίγραφο που ζητήθηκε µε βάση το άρθρο αυτό και δεν αποσταλεί µέσα στην
κατάλληλη περίοδο, η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για
παράλειψη υπόκειται, σχετικά µε καθένα αδίκηµα, σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και επιπρόσθετα σε πρόστιµο παράλειψης από

4 του 166 του 1987.

είκοσι πέντε λίρες.
(4) Σε περίπτωση τέτοιας άρνησης ή παράλειψης, το ∆ικαστήριο δύναται µε
διάταγµα να επιβάλει άµεση επιθεώρηση του µητρώου και ευρετηρίου ή να
διατάξει τα αντίγραφα που απαιτούνται να αποσταλούν σε αυτά τα πρόσωπα
που τα ζήτησαν.
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Συνέπεια παράλειψης
συµµόρφωσης της
εταιρείας, µε τις
απαιτήσεις αναφορικά
µε το µητρώο από
παράλειψη
αντιπροσώπου.

109. Όταν, σύµφωνα µε την επιφύλαξη (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 105, το
µητρώο µελών φυλάγεται στο γραφείο άλλου προσώπου ή και από παράλειψη
αυτού, η εταιρεία δεν συµµορφώνεται µε το εδάφιο (3) του άρθρου εκείνου, µε
το εδάφιο (3) του άρθρου 106 ή µε το άρθρο 108 ή µε οποιεσδήποτε διατάξεις
του Νόµου αυτού αναφορικά µε την παρουσίαση του µητρώου, το άλλο εκείνο
πρόσωπο υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν να ήταν αξιωµατούχος της εταιρείας
που ευθύνεται για παράλειψη, και η εξουσία του ∆ικαστηρίου σύµφωνα µε το
εδάφιο (4) του άρθρου 108 εκτείνεται και στην έκδοση διαταγµάτων εναντίον
του άλλου εκείνου προσώπου και των αξιωµατούχων ή υπαλλήλων του.

Εξουσία κλείσιµου
µητρώου.

110. Εταιρεία δύναται αφού δώσει ειδοποίηση µε δηµοσίευση σε εφηµερίδα
που κυκλοφορεί στην επαρχία στην οποία βρίσκεται το εγγεγραµµένο γραφείο
της εταιρείας να κλείει το µητρώο µελών για οποιοδήποτε χρόνο ή χρόνους που
δεν υπερβαίνουν συνολικά τις τριάντα ηµέρες για κάθε έτος.

Εξουσία ∆ικαστηρίου
διόρθωσης µητρώου.

111.—(1) Αν—
(α) χωρίς ικανοποιητικό λόγο, το όνοµα οποιουδήποτε προσώπου καταχωρείται
ή παραλείπεται από το µητρώο µελών της· ή
(β) γίνεται παράλειψη ή άσκοπη καθυστέρηση της καταχώρησης στο µητρώο
του γεγονότος ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έπαυσε να είναι µέλος,
το πρόσωπο που είναι δυσαρεστηµένο, ή οποιοδήποτε µέλος της εταιρείας, ή η
εταιρεία, δύναται να αποταθεί στο ∆ικαστήριο για διόρθωση του µητρώου.
(2) Όταν υποβάλλεται αίτηση µε βάση το άρθρο αυτό, το ∆ικαστήριο δύναται
είτε να απορρίψει την αίτηση ή δύναται να διατάξει διόρθωση του µητρώου και
πληρωµή αποζηµίωσης από την εταιρεία οποιωνδήποτε ζηµιών που υπέστηκε
το δυσαρεστηµένο µέρος.
(3) Μετά από αίτηση µε βάση το άρθρο αυτό το ∆ικαστήριο δύναται να
αποφασίζει οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε το δικαίωµα οποιουδήποτε προσώπου
που είναι µέρος στην αίτηση αυτή όπως το όνοµά του καταχωρείται ή
παραλείπεται από το µητρώο, είτε το θέµα προέκυψε µεταξύ µελών ή
φεροµένων µελών, ή µεταξύ µελών ή φεροµένων µελών από τη µια και της
εταιρείας από την άλλη, και γενικά δύναται να αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που
είναι αναγκαίο ή σκόπιµο να αποφασιστεί για τη διόρθωση του µητρώου.
(4) Σε περίπτωση εταιρείας που σύµφωνα µε το Νόµο αυτό, οφείλει να
αποστέλλει κατάλογο των µελών της στον έφορο εταιρειών, το ∆ικαστήριο
κατά την έκδοση διατάγµατος για διόρθωση του µητρώου, µε το διάταγµα του
δίνει οδηγίες όπως ειδοποίηση για τη διόρθωση δίνεται στον έφορο.

Εµπιστεύµατα δεν
καταχωρούνται σε
µητρώο στη
∆ηµοκρατία.

112. Καµµιά ειδοποίηση εµπιστεύµατος, ρητού, σιωπηρού ή εξυπακουόµενου
δεν καταχωρείται στο µητρώο ή λαµβάνεται από τον έφορο, σε περίπτωση
εταιρειών εγγεγραµµένων στη ∆ηµοκρατία.

Μητρώο αποτελεί
µαρτυρία.

113. Το µητρώο µελών αποτελεί εκ πρώτης όψεως µαρτυρία οποιωνδήποτε
θεµάτων που απαιτούνται ή εξουσιοδοτούνται από το Νόµο αυτό να
καταχωρούνται σε αυτό.

Κοινοποίηση αλλαγής
µετοχών
15(Ι) του 1995.

113Α.—(1) Οποιαδήποτε µεταβίβαση µετοχών ιδιωτικής εταιρείας µε µετοχικό
κεφάλαιο θα κοινοποιείται στον Έφορο Εταιρειών κατά τον καθοριζόµενο από
τον Έφορο τύπο, µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από την εγγραφή της

µεταβίβασης αυτής στο µητρώο των µελών της.
(2) Στην κοινοποίηση αυτή θα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
(α) Τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των παλιών και νέων µελών·
(β) ο αριθµός των µετοχών οι οποίες κατέχονται από τα µέλη τα οποία
υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης· και
(γ) οι λεπτοµέρειες των µετοχών οι οποίες µεταβιβάστηκαν από —
(i) πρόσωπα τα οποία εξακολουθούν να είναι µέλη· και
(ii) από πρόσωπα τα οποία σταµάτησαν να είναι µέλη,
δηλαδή ο αριθµός µετοχών και η ηµεροµηνία εγγραφής της µεταβίβασης.
Εξουσία για εταιρεία να
τηρεί µητρώο κτήσεων.

114.—(1) Εταιρεία που έχει µετοχικό κεφάλαιο, της οποίας οι σκοποί
περιλαµβάνουν τη διεξαγωγή εργασίας σε οποιοδήποτε µέρος των κτήσεων της
Αυτής Μεγαλειότητας πρέπει να φροντίσει ώστε να τηρείται σε οποιοδήποτε
τέτοιο µέρος των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας στο οποίο διεξάγει
εργασία κλαδικό µητρώο των µελών που κατοικούν στο µέρος εκείνο (που στο
Νόµο αυτό καλείται "µητρώο κτήσεων").
(2) Η εταιρεία δίνει στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση του τόπου του γραφείου
όπου οποιοδήποτε µητρώο κτήσης τηρείται και οποιασδήποτε αλλαγής του
τόπου αυτού, και αν παύσει η λειτουργία του, της παύσης αυτής, και
οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση δίνεται εντός δεκατεσσάρων ηµερών από την
έναρξη λειτουργίας του γραφείου ή της αλλαγής ή της παύσης λειτουργίας,
ανάλογα µε την περίπτωση.
(3) Aν γίνει παράλειψη στη συµµόρφωση µε το εδάφιο (2) η εταιρεία και κάθε
αξιωµατούχος της εταιρείας που υπόκειται στην παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο παράλειψης.
(4) Αναφορές σε αποικιακό µητρώο που εµφανίζονται σε οποιαδήποτε
καταστατικά εγγεγραµµένα πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού,
ερµηνεύονται ως αναφορές σε µητρώο κτήσεων.

Κανονισµοί σχετικά µε
µητρώο κτήσεων.

115.—(1) Μητρώο κτήσης θεωρείται ότι αποτελεί µέρος του µητρώου µελών
της εταιρείας το οποίο στο άρθρο αυτό καλείται "το βασικό µητρώο".
(2) Το βασικό µητρώο τηρείται µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο το βασικό
µητρώο απαιτείται να τηρείται από το Νόµο αυτό, µε εξαίρεση του ότι η
διαφήµιση πριν από το κλείσιµο του µητρώου καταχωρείται σε εφηµερίδα που
κυκλοφορεί στην επαρχία όπου τηρείται το µητρώο κτήσεων, και ότι
οποιοδήποτε αρµόδιο ∆ικαστήριο σε εκείνο το µέρος των κτήσεων της Αυτής
Μεγαλειότητας όπου τηρείται το µητρώο δύναται να ασκεί την ίδια δικαιοδοσία
διόρθωσης του µητρώου όπως ασκείται βάσει του Νόµου αυτού από το
∆ικαστήριο, και ότι τα αδίκήµατα άρνησης επιθεώρησης ή αντιγράφων
µητρώου κτήσεων, και εξουσιοδότησης ή παροχής άδειας για άρνηση δύναται
να διωχθούν συνοπτικά ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου σε εκείνο το µέρος
των κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας.
(3) Η εταιρεία—
(α) αποστέλλει στο εγγεγραµµένο γραφείο της αντίγραφο κάθε καταχώρησης
στο µητρώο κτήσεων αµέσως µετά την καταχώρηση· και
(β) φροντίζει ώστε να τηρείται αντίτυπο του µητρώου κτήσεων της στο µέρος
όπου τηρείται το βασικό µητρώο της εταιρείας δεόντως ενηµερωµένο από
καιρό σε καιρό.

Κάθε τέτοιο αντίτυπο για όλους τους σκοπούς του Νόµου αυτού θεωρείται ότι
αποτελεί µέρος του βασικού µητρώου.
(4) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού σχετικά µε το αντίτυπο
µητρώου, οι µετοχές που είναι εγγεγραµµένες σε µητρώο κτήσεων διακρίνονται
από τις µετοχές που είναι εγγεγραµµένες στο βασικό µητρώο, και καµιά πράξη
σχετικά µε οποιεσδήποτε µετοχές που είναι εγγεγραµµένες σε µητρώο κτήσεων,
δεν εγγράφεται σε οποιοδήποτε άλλο µητρώο κατά τη διάρκεια της συνέχισης
της εγγραφής εκείνης.
(5) Εταιρεία δύναται να παύσει να τηρεί µητρώο κτήσεων, και αµέσως όλες οι
καταχωρήσεις στο µητρώο εκείνο µεταφέρονται σε άλλο µητρώο κτήσεων που
τηρείται από την εταιρεία στο ίδιο µέρος των κτήσεων της Αυτής
Μεγαλειότητας ή στο βασικό µητρώο.
(6) Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού οποιαδήποτε εταιρεία µε το
καταστατικό της, δύναται να κάνει τέτοιες πρόνοιες όπως ήθελε θεωρεί ορθό
σχετικά µε την τήρηση µητρώων κτήσεων.
(7) Αν γίνει παράλειψη σε συµµόρφωση µε το εδάφιο (3), η εταιρεία και κάθε
αξιωµατούχος της εταιρείας που είναι σε παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο
παράλειψης. και όταν δυνάµει της επιφύλαξης (β) του εδαφίου (2) του άρθρου
105, το βασικό µητρώο τηρείται στο γραφείο προσώπου άλλου από την
εταιρεία και λόγω οποιασδήποτε παράλειψης αυτού, η εταιρεία παραλείπει να
συµµορφωθεί µε την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) υπόκειται στην ίδια ποινή
όπως αν ήταν αξιωµατούχος της εταιρείας που ήταν σε παράλειψη.
Τέλη χαρτοσήµων σε
περίπτωση µετοχών
εγγεγραµµένων σε
µητρώα κτήσεων.

116. Έγγραφο µεταβίβασης µετοχής εγγεγραµµένης σε µητρώο κτήσεων
θεωρείται ως µεταβίβαση ιδιοκτησίας που βρίσκεται εκτός της ∆ηµοκρατίας,
και εκτός αν εκτελέστηκε σε οποιοδήποτε µέρος της ∆ηµοκρατίας εξαιρείται
από τέλος χαρτοσήµου που επιβάλλεται στη ∆ηµοκρατία.

∆ιατάξεις σχετικά µε
κλαδικά µητρώα που
τηρούνται στη
∆ηµοκρατία.

117.—(1) Αν δυνάµει του νόµου που ισχύει σε οποιοδήποτε µέρος των
κτήσεων της Αυτής Μεγαλειότητας εκτός της ∆ηµοκρατίας εταιρείες που
ιδρύονται βάσει του νόµου εκείνου έχουν εξουσία να τηρούν τα Αποικιακά
κλαδικά µητρώα των µελών τους που κατοικούν στη ∆ηµοκρατία, το
Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διατάσσει ότι το εδάφιο (2) του άρθρου 105
(εξαιρουµένης της επιφύλαξης σε αυτό) και τα άρθρα 108 και 111 τηρουµένων
οποιωνδήποτε µετατροπών και προσαρµογών που ορίζονται στο ∆ιάταγµα του
Υπουργικού Συµβουλίου, εφαρµόζονται σε και σχετικά µε οποιαδήποτε τέτοια
κλαδικά µητρώα που τηρούνται στη ∆ηµοκρατία όπως εφαρµόζονται σε και
σχετικά µε τα µητρώα εταιρειών εντός της έννοιας του Νόµου αυτού.
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(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η φράση "κτήση της Αυτής
Μεγαλειότητας" περιλαµβάνει οποιαδήποτε περιοχή η οποία βρίσκεται υπό την
προστασία της Αυτής Μεγαλειότητας ή σχετικά µε την οποία εντολή της
Κοινωνίας των Εθνών έγινε αποδεκτή από την Αυτής Μεγαλειότητα.
11-12 Γεω. 6 π.8.

(3) Για τους σκοπούς του υπό Εντολή και υπό Κηδεµονία Περιοχών
Βρεττανικού Νόµου, του 1947 (ο οποίος περιλαµβάνει διάταξη ως προς την
εφαρµογή και µετατροπή νοµοθετηµάτων αναφορικά µε τέτοιες εντολές όπως
προαναφέρθηκε και του συστήµατος κηδεµονίας των Ηνωµένων Εθνών), τα
εδάφια (1) και (2) θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται σε Βρεττανικό Νόµο
προηγούµενης συνόδου από εκείνο το Βρεττανικό Νόµο.
Ετήσια Έκθεση

Ετήσια έκθεση
καταρτίζεται από
εταιρεία που έχει
µετοχικό κεφάλαιο.
Έκτο Παράρτηµα.

118.—(1) Κάθε εταιρεία που έχει µετοχικό κεφάλαιο, τουλάχιστο µια φορά
κάθε έτος, καταρτίζει έκθεση που περιλαµβάνει αναφορικά µε το εγγεγραµµένο
γραφείο της εταιρείας, µητρώα µελών και κατόχων χρεωστικών οµολόγων,
µετοχές και χρεωστικά οµόλογα, οφειλές, πρώην και υφιστάµενα µέλη και
συµβούλους και γραµµατέα, τα οριζόµενα στο Μέρος Ι του Έκτου

Παραρτήµατος θέµατα, και η αναφερόµενη έκθεση είναι σύµφωνα µε τον τύπο
που εκτίθεται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος εκείνου ή όσο πιο πλησίον σε
αυτό όπως το επιτρέπουν οι περιστάσεις:
Νοείται ότι—
(α) εταιρεία δεν χρειάζεται να καταρτίσει έκθεση σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό
είτε στο χρόνο της σύστασης της ή, αν αυτή δεν οφείλει να συγκαλέσει ετήσια
γενική συνέλευση σύµφωνα µε το άρθρο 125 κατά τη διάρκεια του επόµενου
έτους, κατά το έτος εκείνο·

Έκτο Παράρτηµα.
Μέρος Ι.

(β) όταν η εταιρεία µετάτρεψε µετοχές της σε ποσοστό κεφαλαίου και έδωσε
ειδοποίηση της µετατροπής στον έφορο εταιρειών, ο κατάλογος που
αναφέρεται στην Παράγραφο 5 του Μέρους Ι του Έκτου Παραρτήµατος πρέπει
να δηλώνει το ποσό του ποσοστού κεφαλαίου που κατέχεται από καθένα
υφιστάµενο µέλος αντί του ποσού των µετοχών και των στοιχείων των
αναφερόµενων σε µετοχές, που απαιτούνται από την παράγραφο εκείνη· και
(γ) η έκθεση δύναται, για οποιοδήποτε έτος, αν η έκθεση για οποιοδήποτε από
τα δύο αµέσως προηγούµενα έτη έδωσε, κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης
εκείνης, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την προαναφερόµενη παράγραφο
5, να δίνει µόνο τέτοια από τα στοιχεία που απαιτούνται από την παράγραφο
εκείνη σχετικά µε πρόσωπα που έπαυσαν να είναι, ή έγιναν µέλη από την
ηµεροµηνία της τελευταίας έκθεσης και µε µετοχές που µεταβιβάστηκαν από
την ηµεροµηνία εκείνη ή µε αλλαγές του ποσού του ποσοστού κεφαλαίου που
κατέχεται από µέλος σε σύγκριση µετά την ηµεροµηνία εκείνη.
(2) Στην περίπτωση εταιρείας που τηρεί µητρώο κτήσεων —
(α) αναφορές στην επιφύλαξη (γ) του εδαφίου (1) στις λεπτοµέρειες που
απαιτούνται από την αναφερόµενη παράγραφο 5 θεωρούνται ότι δεν
περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε τέτοιες λεπτοµέρειες που περιέχονται στο
µητρώο κτήσεων, στην έκταση που αντίγραφα των καταχωρήσεων που
περιέχουν τις λεπτοµέρειες αυτές δεν λαµβάνονται στο εγγεγραµµένο γραφείο
της εταιρείας πριν από την ηµεροµηνία που γίνεται η έκθεση που είναι υπό
αµφισβήτηση· και
(β) όταν ετήσια έκθεση γίνεται µεταξύ της ηµεροµηνίας όταν οποιεσδήποτε
καταχωρήσεις γίνονται στο µητρώο κτήσεων και της ηµεροµηνίας που
αντίγραφα των καταχωρήσεων αυτών λαµβάνονται στο εγγεγραµένο γραφείο
της εταιρείας, οι λεπτοµέρειες που περιέχονται στις καταχωρήσεις αυτές, στην
έκταση που είναι σχετικές µε ετήσια έκθεση, περιλαµβάνονται στην επόµενη ή
µεταγενέστερη ετήσια έκθεση όπως ήθελε είναι κατάλληλο λαµβανοµένων
υπόψη των λεπτοµερειών που περιλαµβάνονται στην έκθεση εκείνη σχετικά µε
το µητρώο µελών της εταιρείας.
(3) Aν εταιρεία παραλείψει να συµµορφωθεί µε το άρθρο αυτό, η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο
παράλειψης.
(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού και του Μέρους Ι του Έκτου
Παραρτήµατος, οι φράσεις "σύµβουλος" και "αξιωµατούχος" περιλαµβάνει
οποιοδήποτε πρόσωπο σύµφωνα µε τις οδηγίες ή εντολές του οποίου οι
σύµβουλοι της εταιρείας συνήθως ενεργούν.

Ετήσια έκθεση πρέπει
να γίνεται από εταιρεία
που δεν έχει µετοχικό
κεφάλαιο.

119.—(1) Κάθε εταιρεία που δεν έχει µετοχικό κεφάλαιο, µια φορά κάθε
ηµερολογιακό έτος, καταρτίζει έκθεση που δηλώνει—
(α) τη διεύθυνση του εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας·
(β) σε περίπτωση που το µητρώο µελών φυλάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Νόµου αυτού, σε άλλο τόπο ή στο γραφείο εκείνο, η διεύθυνση του τόπου
όπου αυτό φυλάγεται·

(γ) σε περίπτωση που µητρώο των κατόχων χρεωστικών οµολόγων της
εταιρείας, φυλάγεται σύµφωνα µε το Νόµο αυτό, σε τόπο άλλο ή το
εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας τη διεύθυνση του τόπου όπου αυτό
φυλάγεται·
(δ) όλα αυτά τα στοιχεία αναφορικά µε τα πρόσωπα που είναι σύµβουλοι της
εταιρείας κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης και για οποιοδήποτε πρόσωπο που
είναι γραµµατέας της εταιρείας κατά την ηµεροµηνία εκείνη, όπως από το Νόµο
αυτό απαιτούναι να περιληφθούν σχετικά µε συµβούλους και το γραµµατέα
αντίστοιχα στο µητρώο συµβούλων και γραµµατέων εταιρείας:
Νοείται ότι δεν υπάρχει ανάγκη, εταιρεία να καταρτίσει έκθεση µε βάση το
εδάφιο αυτό είτε µέσα στο έτος της σύστασής της ή, αν δεν απαιτείται από το
άρθρο 125 η σύγκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης κατά τη διάρκεια του
επόµενου έτους, µέσα στο έτος εκείνο.
(2) Πρέπει να επισυναφθεί στην έκθεση δήλωση που να περιέχει στοιχεία του
συνολικού ποσού των οφειλών της εταιρείας αναφορικά µε όλες τις
επιβαρύνσεις και υποθήκες που µε βάση το Νόµο αυτό απαιτούνται να
εγγραφούν ή καταχωρηθούν στον έφορο εταιρειών ή που θα απαιτούνταν να
εγγραφούν ή καταχωρηθούν αν συστήνονταν µετά την 1η Ιουλίου, 1922.
(3) Αν εταιρεία παραλείψει να συµµορφωθεί µε το άρθρο αυτό, η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο
παράλειψης.
(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού οι φράσεις "αξιωµατούχος" και
"σύµβουλος" περιλαµβάνουν οποιοδήποτε πρόσωπο σύµφωνα µε τις οδηγίες ή
εντολές του οποίου οι σύµβουλοι της εταιρείας συνήθως ενεργούν.
Χρόνος για
συµπλήρωση της
ετήσιας έκθεσης.

120.—(1) Η ετήσια έκθεση πρέπει να συµπληρωθεί µέσα σε σαράντα δύο
ηµέρες από την ετήσια γενική συνέλευση του έτους, είτε η συνέλευση εκείνη
είναι η πρώτη ή µόνη συνηθισµένη γενική συνέλευση, ή η πρώτη ή µόνη γενική
συνέλευση, της εταιρείας για το έτος είτε όχι, και η εταιρεία πρέπει να
αποστείλει αµέσως στον έφορο εταιρειών αντίγραφο υπογραµµένο από
σύµβουλο και το γραµµατέα της εταιρείας.
(2) Αν εταιρεία παραλείπει να συµµορφωθεί µε το άρθρο αυτό, η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο
παράλειψης. Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού ο όρος "αξιωµατούχος"
περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο σύµφωνα µε τις οδηγίες ή εντολές του
οποίου οι σύµβουλοι της εταιρείας συνήθως ενεργούν.

Έγγραφα που πρέπει να
επισυνάπτονται στην
ετήσια έκθεση.

121.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού στην ετήσια έκθεση
επισυνάπτονται —
(α) γραπτό αντίγραφο πιστοποιηµένο τόσο από σύµβουλο όσο και από το
γραµµατέα της εταιρείας, ως πιστό αντίγραφο, κάθε ισολογισµού που
υποβλήθηκε στην εταιρεία σε γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της περιόδου
που αναφέρεται η έκθεση (περιλαµβανοµένου και κάθε εγγράφου που
απαιτείται από νόµο να επισυνάπτεται στον ισολογισµό)· και
(β) αντίγραφο, πιστοποιηµένο όπως προαναφέρθηκε, της έκθεσης των ελεγκτών
στον ισολογισµό και της έκθεσης των συµβούλων που συνοδεύει κάθε τέτοιο
ισολογισµό,
και όταν οποιοσδήποτε τέτοιος ισολογισµός ή έγγραφο που απαιτείται από νόµο
να επισυνάπτεται σε αυτό είναι σε ξένη γλώσσα, θα επισυνάπτεται στον
ισολογισµό εκείνο µετάφραση στην Αγγλική του ισολογισµού ή εγγράφου
πιστοποιηµένου µε τον καθορισµένο τρόπο ως ορθή µετάφραση.
(2) Αν οποιοσδήποτε τέτοιος ισολογισµός όπως προαναφέρθηκε ή έγγραφο που

απαιτείται από νόµο να επισυνάπτεται σε αυτόν δεν συµµορφωνόταν µε τις
διατάξεις του νόµου όπως αυτός ίσχυε την ηµεροµηνία του ελέγχου αναφορικά
µε τον τύπο ισολογισµών ή εγγράφων που προαναφέρθηκε, ανάλογα µε την
περίπτωση, θα γίνουν τέτοιες προσθήκες και διορθώσεις στο αντίγραφο όπως
ήθελε απαιτηθεί να γίνουν στον ισολογισµό ή στα έγγραφα ώστε να συµφωνούν
µε τις προαναφερόµενες απαιτήσεις και το γεγονός ότι το αντίγραφο έχει µε τον
τρόπο αυτό τροποποιηθεί δηλώνεται πάνω σε αυτό.
(3) Αν εταιρεία παραλείπει να συµµορφωθεί µε το άρθρο αυτό, η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται
σε πρόστιµο παράλειψης.
Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, η φράση "αξιωµατούχος" περιλαµβάνει
οποιοδήποτε πρόσωπο σύµφωνα µε τις οδηγίες ή εντολές του οποίου οι
σύµβουλοι της εταιρείας συνήθως ενεργούν.
Πέµπτος Πίνακας.
61 του 27 του 1967.

(4) Το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται για ασφαλιστική εταιρεία η οποία
συµµορφώθηκε µε τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 26 του περί
Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµου του 1967.

Πιστοποιητικά που
αποστέλλονται µε την
ετήσια έκθεση από
ιδιωτική εταιρεία.

122. Ιδιωτική εταιρεία αποστέλλει µε την ετήσια έκθεση που απαιτείται από το
΄Αρθρο 118 πιστοποιητικό υπογραµµένο τόσο από σύµβουλο όσο και από το
γραµµατέα της εταιρείας ότι η εταιρεία, από την ηµεροµηνία της τελευταίας
ετήσιας έκθεσης, ή, σε περίπτωση πρώτης έκθεσης, από την ηµεροµηνία της
σύστασης της εταιρείας, δεν έχει εκδώσει πρόσκληση προς το κοινό να
εγγραφεί για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα της εταιρείας, και, όταν η ετήσια
έκθεση αποκαλύπτει το γεγονός ότι ο αριθµός των µελών της εταιρείας
υπερβαίνει τους πενήντα, επίσης πιστοποιητικό που υπογράφτηκε µε τον τρόπο
αυτό ότι τα περιπλέον µέλη αποτελούνται αποκλειστικά από πρόσωπα τα οποία
µε βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 29, δεν πρέπει να
περιλαµβάνονται στον υπολογισµό του αριθµού των πενήντα.

Εξαίρεση ιδιωτικών
εταιρειών από τις
απαιτήσεις του άρθρου
121 σε ορισµένες
περιπτώσεις.

123.—(1) Ιδιωτική εταιρεία εξαιρείται των απαιτήσεων που επιβάλλονται από
το άρθρο 121 αν, αλλά µόνο αν, —
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(α) οι όροι που αναφέρονται στο εδάφιο (2) ικανοποιούνται κατά την
ηµεροµηνία της έκθεσης και ικανοποιούνταν πάντοτε από την έναρξη ισχύος
του Νόµου αυτού· και
(β) αποστέλλεται µαζί µε την έκθεση πιστοποιητικό υπογραµµένο από τα
πρόσωπα που υπογράφουν το πιστοποιητικό που απαιτείται να αποσταλεί
σύµφωνα µε το άρθρο 122, ότι από όσο καλύτερα γνωρίζουν και πιστεύουν, οι
αναφερόµενοι όροι ικανοποιούνταν όπως προαναφέρθηκε:
Νοείται ότι αν ήθελε αποδειχθεί κατά οποιοδήποτε χρόνο ότι οι αναφερόµενοι
όροι ικανοποιούνται σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας τότε, το Υπουργικό
Συµβούλιο δύναται, µετά από αίτηση των συµβούλων της εταιρείας να διατάξει
ότι, σχετικά µε οποιεσδήποτε µεταγενέστερες ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας
δεν θα είναι αναγκαίο για τους αναφερόµενους όρους να ικανοποιούνται πριν
από το χρόνο εκείνο και τα πιστοποιητικά που αποστάληκαν σε τέτοια
περίπτωση µε τις εκθέσεις εκείνες να αναφέρονται µόνο στην περίοδο µετά το
χρόνο εκείνο.
(2) Οι αναφερόµενοι όροι είναι —

Έβδοµο Παράρτηµα.

(α) ότι ικανοποιούνται οι όροι που περιέχονται στο Έβδοµο Παράρτηµα για τα
πρόσωπα που έχουν συµφέρον στις µετοχές και στα χρεωστικά οµόλογα της
εταιρείας· και
(β) ότι ο αριθµός των προσώπων που κατέχουν χρεωστικά οµόλογα της
εταιρείας δεν είναι µεγαλύτερος των πενήντα (κάτοχοι που κατέχουν από
κοινού λογίζονται ως ένα πρόσωπο)· και

(γ) κανένα νοµικό πρόσωπο δεν είναι σύµβουλος της εταιρείας και ούτε η
εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους συµβούλους της είναι µέρος ή έχει
νοµικό συµφέρον σε οποιαδήποτε διευθέτηση για την οποία η πολιτική της
εταιρείας δυνατό να αποφασίζεται από πρόσωπα άλλα ή από τους συµβούλους,
µέλη και κατόχους χρεωστικών οµολόγων ή επιτρόπους για κατόχους
χρεωστικών οµολόγων.
(3) Ποινική δίωξη αναφορικά µε παράλειψη συµµόρφωσης µε το άρθρο 121
από ιδιωτική εταιρεία δεν ασκείται εκτός από ή µε τη συγκατάθεση του Γενικού
Εισαγγελέα.
(4) Αναφορά στο Νόµο αυτό σε εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία ερµηνεύεται ότι
αναφέρεται σε εταιρεία σε σχέση µε την οποία ικανοποιούνται οι όροι που
αναφέρονται στο εδάφιο (2) και ότι πάντοτε ικανοποιούνταν από την έναρξη
ισχύος του Νόµου αυτού ή από της έκδοσης διαταγής από το Υπουργικό
Συµβούλιο σύµφωνα µε το εδάφιο (1).
(5) Αναφορές στο άρθρο αυτό σε ικανοποίηση των πιο πάνω όρων από την
έναρξη του Νόµου αυτού, σχετικά µε εταιρεία που γράφτηκε το πρώτο µετά την
έναρξη του Νόµου αυτού, ερµηνεύονται ότι αναφέρονται σε όρους που
ικανοποιούνταν από την εγγραφή της εταιρείας.
Συνελεύσεις και ∆ιαδικασία
Θέσµια συνέλευση και
θέσµια έκθεση.

124.—(1) Κάθε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές και κάθε εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση και που έχει µετοχικό κεφάλαιο, συγκαλεί
ετήσια γενική συνέλευση των µελών της εταιρείας, που ονοµάζεται η "θέσµια
συνέλευση" µέσα σε περίοδο όχι µικρότερη από ένα µήνα και όχι µεγαλύτερη
από τρεις µήνες από την ηµεροµηνία που η εταιρεία δικαιούται να προχωρήσει
στην έναρξη των εργασιών της.
(2) Τουλάχιστο δεκατέσσερις ηµέρες πριν από την ηµέρα σύγκλησης της
συνέλευσης, οι σύµβουλοι αποστέλλουν έκθεση (στο Νόµο που αναφέρεται
αυτό ως η "θέσµια έκθεση") σε κάθε µέλος της εταιρείας:
Νοείται ότι αν η θέσµια έκθεση αποσταλεί µετά την παρέλευση της προθεσµίας
που προνοείται από το εδάφιο αυτό, ανεξάρτητα από το γεγονός αυτό, λογίζεται
ότι έχει αποσταλεί κατάλληλα αν συµφωνηθεί έτσι από όλα τα µέλη που
δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση.
(3) Η θέσµια έκθεση πιστοποιείται τουλάχιστον από δύο συµβούλους της
εταιρείας και δηλώνει —
(α) τον ολικό αριθµό των µετοχών που έχουν παραχωρηθεί, που τις διακρίνει
ως πλήρως ή µερικώς πληρωµένες διαφορετικά ή σε µετρητά, και δηλώνει σε
περίπτωση µετοχών µερικώς πληρωµένων το ποσό που έχει πληρωθεί µε τον
τρόπο αυτό, και σε καθεµιά περίπτωση την αντιπαροχή για την οποία
παραχωρήθηκαν.
(β) το συνολικό ποσό σε µετρητά που λήφθηκε από την εταιρεία σχετικά µε
όλες τις µετοχές που έχουν παραχωρηθεί, χωρισµένο όπως προαναφέρθηκε·
(γ) περίληψη των εισπράξεων της εταιρείας και των πληρωµών που έγιναν από
αυτές, µέχρι ηµεροµηνία µέσα σε επτά ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία της
έκθεσης, εκθέτοντας µε διακριτικούς τίτλους τις εισπράξεις της εταιρείας από
µετοχές και χρεωστικά οµόλογα και άλλες πηγές, τις πληρωµές που έγιναν από
αυτές, και στοιχεία που αφορούν το υπόλοιπο, που έχει αποµείνει, και
λογαριασµό ή εκτίµηση των προκαταρκτικών εξόδων της εταιρείας·
(δ) τα ονόµατα διευθύνσεις και περιγραφές των συµβούλων, ελεγκτών, αν
υπάρχουν, διαχειριστών αν υπάρχουν, και γραµµατέα της εταιρείας· και

(ε) τα στοιχεία οποιασδήποτε σύµβασης, η µετατροπή της οποίας θα υποβληθεί
για έγκριση στη συνέλευση, µαζί µε τα στοιχεία της µετατροπής ή
προτεινόµενης µετατροπής.
(4) Η θέσµια έκθεση, κατά την έκταση που αναφέρεται στις µετοχές που
παραχωρήθηκαν από την εταιρεία, και στα χρήµατα που εισπράχτηκαν
αναφορικά µε αυτές, και στις εισπράξεις και πληρωµές της εταιρείας από το
λογαριασµό κεφαλαίου, πιστοποιείται ως ορθή από τους ελεγκτές, αν
υπάρχουν, της εταιρείας.
(5) Οι σύµβουλοι µεριµνούν, αντίγραφο της θέσµιας έκθεσης που
πιστοποιήθηκε όπως απαιτείται από το άρθρο αυτό, να παραδίνεται στον έφορο
εταιρειών για εγγραφή αµέσως µετά την αποστολή της στα µέλη της εταιρείας.
(6) Οι σύµβουλοι µεριµνούν ώστε ο κατάλογος που δείχνει τα ονόµατα,
περιγραφές και διευθύνσεις των µελών της εταιρείας και τον αριθµό των
µετοχών που κατέχονται από αυτούς αντίστοιχα, παρουσιαστεί κατά την έναρξη
της συνέλευσης και παραµείνει ανοικτός και προσιτός σε οποιοδήποτε µέλος
της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.
(7) Τα µέλη της εταιρείας που είναι παρόντα στη συνέλευση δύνανται να
συζητούν οποιοδήποτε θέµα αναφορικά µε την ίδρυση της εταιρείας, ή θέµα
που προκύπτει από θέσµια έκθεση, ανεξάρτητα αν δόθηκε ή όχι ειδοποίηση
προηγουµένως, αλλά δεν δύναται να ληφθεί κανένα ψήφισµα για το οποίο δεν
δόθηκε ειδοποίηση σύµφωνα µε το καταστατικό.
(8) Η συνέλευση δύναται να αναβάλλεται από καιρό σε καιρό, και σε κάθε
συνέλευση που αναβλήθηκε δύναται να ληφθεί απόφαση για την οποία δόθηκε
ειδοποίηση σύµφωνα µε το καταστατικό, είτε προηγουµένως είτε µετά από την
προηγούµενη συνέλευση, και η συνέλευση που αναβλήθηκε αποκτά τις ίδιες
εξουσίες όπως η αρχική συνέλευση.
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(9) Σε περίπτωση παράλειψης συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, κάθε σύµβουλος της εταιρείας που εν γνώσει του και εσκεµµένα είναι
ένοχος της παράλειψης, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
διακόσιες πενήντα λίρες.
(10) Το άρθρο αυτό δεν τυγχάνει εφαρµογής σε ιδιωτική εταιρεία.

Ετήσια γενική
συνέλευση.

125.—(1) Κάθε εταιρεία συγκροτεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την
ετήσια της συνέλευση επιπρόσθετα προς οποιεσδήποτε άλλες συνελεύσεις κατά
το χρόνο εκείνο και ορίζει τη συνέλευση ως τέτοια στις ειδοποιήσεις που τη
συγκαλούν. και δεν πρέπει να περάσουν περισσότεροι από δεκαπέντε µήνες
µεταξύ µιας ετήσιας γενικής συνέλευσης εταιρείας και της επόµενης:
Νοείται ότι, εφόσον εταιρεία συγκροτεί την πρώτη ετήσια συνέλευσή της µέσα
σε δεκαοκτώ µήνες από τη σύστασή της, δεν είναι αναγκαίο να τη συγκροτήσει
κατά το χρόνο της σύστασής της ή τον επόµενο χρόνο.
(2) Αν παραλειφθεί να συγκροτηθεί συνέλευση της εταιρείας σύµφωνα µε το
εδάφιο (1), το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µε αίτηση οποιουδήποτε µέλους
της εταιρείας, να δώσει οδηγίες για σύγκληση γενικής συνέλευσης της
εταιρείας και να δώσει τέτοιες βοηθητικές ή παρεµφερείς ή ακόλουθες οδηγίες
όπως το Υπουργικό Συµβούλιο θεωρεί σκόπιµο, περιλαµβανοµένων οδηγιών
που µετατρέπουν η συµπληρώνουν σχετικά µε τη σύγκληση, συγκρότηση και
διεξαγωγή της συνέλευσης, την εφαρµογή του καταστατικού της εταιρείας. και
µε το παρόν δηλώνεται ότι οι οδηγίες οι οποίες δυνατό να δοθούν σύµφωνα µε
το εδάφιο αυτό περιλαµβάνουν οδηγίες ότι ένα µέλος της εταιρείας που
παρίσταται προσωπικά ή µε αντιπρόσωπο λογίζεται ότι αποτελεί συνέλευση.
(3) Γενική συνέλευση που συγκροτείται σύµφωνα µε το εδάφιο (2), µε την
επιφύλαξη οποιωνδήποτε οδηγιών του Υπουργικού Συµβουλίου, θεωρείται ως
ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας. αλλά όταν συνέλευση που συγκροτείται

µε τον τρόπο αυτό, δεν συγκροτείται µέσα στο χρόνο που σηµειώθηκε η
παράλειψη της συγκρότησης της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας, η
συνέλευση που συγκροτήθηκε µε τον τρόπο αυτό δεν θεωρείται ως η ετήσια
γενική συνέλευση για το χρόνο που συγκροτήθηκε, εκτός αν κατά τη
συνέλευση αυτή η εταιρεία αποφασίσει ότι θεωρείται µε τον τρόπο αυτό.
(4) Όταν εταιρεία αποφασίσει ότι συνέλευση θα θεωρηθεί µε τον τρόπο αυτό,
αντίγραφο του ψηφίσµατος µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την έγκρισή του,
αποστέλλεται στον έφορο εταιρειών και καταχωρείται από αυτόν.
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Σύγκληση έκτακτης
γενικής συνέλευσης
µετά από αίτηση.

(5) Αν παραλειφθεί να συγκροτηθεί συνέλευση της εταιρείας σύµφωνα µε το
εδάφιο (1), ή να υπάρξει συµµόρφωση µε οποιεσδήποτε οδηγίες του
Υπουργικού Συµβουλίου βάσει του εδαφίου (2), η εταιρεία και κάθε
αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες, και αν υπάρξει
παράλειψη συµµόρφωσης µε το εδάφιο (4), η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος
της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη, υπόκειται σε πρόστιµο παράλειψης
είκοσι πέντε λιρών.
126.—(1) Οι σύµβουλοι εταιρείας, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαµβάνεται
στο καταστατικό της, µετά από αίτηση µελών της εταιρείας που κατέχουν
µετοχές κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης όχι λιγότερες από το ένα
δέκατο του πληρωµένου κεφαλαίου της εταιρείας που έχουν δικαίωµα ψήφου
σε γενικές συνελεύσεις της εταιρείας κατά την ηµεροµηνία της κατάθεσης, ή σε
περίπτωση εταιρείας που δεν έχει µετοχικό κεφάλαιο, µελών της εταιρείας που
αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των
δικαιωµάτων ψήφου των µελών που κατά την αναφερόµενη ηµεροµηνία έχουν
δικαίωµα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας, προχωρούν αµέσως
στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας.
(2) Η αίτηση πρέπει να δηλώνει τους σκοπούς της συνέλευσης και πρέπει να
υπογράφεται από τους αιτητές και να κατατίθεται στο εγγεγραµµένο γραφείο
της εταιρείας και δύναται να αποτελείται από διάφορα έγγραφα παρόµοιου
τύπου του καθενός υπογραµµένου από έναν ή περισσότερους αιτητές.
(3) Αν οι σύµβουλοι µέσα σε είκοσι µια ηµέρες από την ηµεροµηνία της
κατάθεσης της αίτησης, δεν προχωρούν κατάλληλα στη σύγκληση της
συνέλευσης, οι αιτητές ή οποιοιδήποτε από αυτούς που αντιπροσωπεύουν
περισσότερο από το ένα δεύτερο του συνολικού αριθµού αυτών που έχουν
δικαίωµα ψήφου, δύνανται οι ίδιοι να συγκαλέσουν συνέλευση αλλά
οποιαδήποτε συνέλευση που συγκαλείται µε τον τρόπο αυτό δεν συγκροτείται
µετά την εκπνοή τριών µηνών από την αναφερόµενη ηµεροµηνία.
(4) Συνέλευση που συγκλήθηκε από τους αιτητές σύµφωνα µε το άρθρο αυτό,
συγκαλείται µε τον ίδιο τρόπο, µε τον πλησιέστερο δυνατό τρόπο, όπως
συγκαλούνται οι συνελεύσεις από τους συµβούλους.
(5) Oποιεσδήποτε εύλογες δαπάνες που γίνονται από τους αιτητές λόγω της
παράλειψης των συµβούλων να συγκαλέσουν συνέλευση, πληρώνονται στους
αιτητές από την εταιρεία, και οποιοδήποτε ποσό που πληρώθηκε µε τον τρόπο
αυτό κρατείται από την εταιρεία από τα οφειλόµενα ποσά ή τα ποσά που θα
καταστούν από την εταιρεία οφειλόµενα υπό τύπο δικαιωµάτων ή άλλης
αµοιβής σχετικά µε τις υπηρεσίες των διευθυντών αυτών που ευθύνονται για
παράλειψη.
(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού οι σύµβουλοι, σε περίπτωση
συνέλευσης που προτείνεται ψήφισµα ως ειδικό ψήφισµα, θεωρούνται ότι δεν
συγκάλεσαν κατάλληλα τη συνέλευση αν δεν δώσουν τέτοια ειδοποίηση του
ψηφίσµατος όπως απαιτείται από το άρθρο 135.

∆ιάρκεια ειδοποίησης
για σύγκληση
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127.—(1) Οποιαδήποτε διάταξη στο καταστατικό εταιρείας είναι άκυρη κατά
την έκταση που προνοεί τη σύγκληση συνέλευσης της εταιρείας, άλλης από

συνελεύσεων.

συνέλευση που αναβλήθηκε, µε συντοµότερη ειδοποίηση από —
(α) γραπτή ειδοποίηση είκοσι µιας ηµερών στην περίπτωση ετήσιας γενικής
συνέλευσης· και
(β) γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων ηµερών στην περίπτωση άλλης από την
ετήσια γενική συνέλευση, ή συνέλευση για τη ψήφιση ειδικού ψηφίσµατος.
(2) Συνέλευση εταιρείας, άλλη από τη συνέλευση που αναβλήθηκε δύναται να
συγκληθεί, εκτός κατά την έκταση που το καταστατικό εταιρείας προνοεί για
αυτό διαφορετικά και η πρόνοια αυτή δεν ακυρώνεται από το εδάφιο (1) —
(α) στην περίπτωση της ετήσιας γενικής συνέλευσης µε γραπτή ειδοποίηση
είκοσι µιας ηµερών· και
(β) στην περίπτωση συνέλευσης άλλης από ετήσια γενική συνέλευση ή
συνέλευση για τη ψήφιση ειδικού ψηφίσµατος µε γραπτή ειδοποίηση
δεκατεσσάρων ηµερών.
(3) Ανεξάρτητα αν συνέλευση εταιρείας συγκαλείται µε πιο σύντοµη
ειδοποίηση από αυτή που ορίζεται στο εδάφιο (2) ή σε αυτή που ορίζεται στο
καταστατικό της, ανάλογα µε την περίπτωση, συνέλευση θεωρείται ότι
συγκαλέστηκε κατάλληλα αν συµφωνήθηκε —
(α) από όλα τα µέλη που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν σε αυτή
σε περίπτωση συνέλευσης που συγκαλέστηκε ως η ετήσια γενική συνέλευση·
και
(β) σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, µε πλειοψηφία του αριθµού
των µελών που έχουν δικαίωµα να παραστούν και να ψηφίσουν σε αυτή και
που είναι πλειοψηφία που κατέχει συνολικά όχι λιγότερο από ενενήντα πέντε
τοις εκατό πάνω στην ονοµαστική αξία των µετοχών που παρέχουν δικαίωµα
παράστασης και ψήφου κατά τη συνέλευση, ή, σε περίπτωση εταιρείας που δεν
έχει µετοχικό κεφάλαιο, που αντιπροσωπεύει όχι λιγότερο από ενενήντα πέντε
τοις εκατό του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου όλων των µελών στη
συνέλευση εκείνη.

Γενικές διατάξεις
σχετικά µε
συνεδριάσεις και
ψήφους.

128. Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν κατά την έκταση που δεν υπάρχει άλλη
διάταξη για αυτές στο καταστατικό της εταιρείας :
(α) ειδοποίηση για τη συνέλευση εταιρείας επιδίδεται σε κάθε µέλος της
εταιρείας µε τον τρόπο που απαιτείται η επίδοση ειδοποιήσεων από τον Πίνακα
Α και για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής η έκφραση "Πίνακας Α"
σηµαίνει εκείνο τον Πίνακα που εκάστοτε ισχύει·
(β) δύο ή περισσότερα µέλη που κατέχουν όχι λιγότερες από το ένα δέκατο του
εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου ή, αν η εταιρεία δεν έχει µετοχικό κεφάλαιο,
όχι λιγότερο από το πέντε τοις εκατό του αριθµού των µελών της εταιρείας,
δύνανται να καλέσουν συνέλευση·
(γ) σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας δύο µέλη, και σε περίπτωση
οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, τρία µέλη παρόντα προσωπικά αποτελούν
απαρτία·
(δ) οποιοδήποτε µέλος που εκλέγεται, από τα µέλη που είναι παρόντα στη
συνέλευση δύναται να είναι πρόεδρός της·
(ε) σε περίπτωση εταιρείας που αρχικά είχε µετοχικό κεφάλαιο, κάθε µέλος έχει
µια ψήφο αναφορικά µε κάθε µετοχή ή για κάθε δέκα λίρες ποσοστό κεφαλαίου
που κατέχεται από αυτό, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κάθε µέλος έχει
µια ψήφο.

Εξουσία ∆ικαστηρίου

129.—(1) Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι πρακτικό να κληθεί συνέλευση

να διατάσσει
συνέλευση.

εταιρείας µε οποιοδήποτε τρόπο µε τον οποίο συνελεύσεις της εταιρείας εκείνης
δύνανται να καλούνται, ή η διεξαγωγή της συνέλευσης της εταιρείας κατά τον
καθορισµένο από το καταστατικό ή το Νόµο αυτό τρόπο, το ∆ικαστήριο
δύναται, είτε αυτεπάγγελτα είτε µε αίτηση οποιουδήποτε συµβούλου ή µέλους
της εταιρείας που θα είχε δικαίωµα να ψηφίσει στη συνέλευση, να διατάξει
όπως συνέλευση της εταιρείας κληθεί, συγκροτηθεί και διεξαχθεί µε τέτοιο
τρόπο που το ∆ικαστήριο ήθελε κρίνει ορθό και όταν εκδίδεται οποιοδήποτε
τέτοιο διάταγµα, το ∆ικαστήριο δύναται να δώσει τέτοιες παρεµφερείς ή
επακόλουθες οδηγίες, όπως ήθελε θεωρήσει σκόπιµο. και µε το παρόν
δηλώνεται ότι οι οδηγίες που δύνανται να δοθούν σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό,
περιλαµβάνουν οδηγίες ότι ένα µέλος της εταιρείας που είναι παρόν προσωπικά
ή µε αντιπρόσωπο θεωρείται ότι αποτελεί συνέλευση.
(2) Οποιαδήποτε συνέλευση που καλείται, συγκροτείται και διεξάγεται
σύµφωνα µε διάταγµα µε βάση το εδάφιο (1) λογίζεται για όλους τους σκοπούς
ως συνέλευση της εταιρείας που συγκλήθηκε κατάλληλα, συγκροτήθηκε και
διεξάχθηκε.

Αντιπρόσωποι.

130.—(1) Οποιοδήποτε µέλος εταιρείας που δικαιούται να παραστεί και να
ψηφίσει σε συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να διορίσει άλλο πρόσωπο, είτε
αυτό είναι µέλος είτε όχι, ως αντιπρόσωπό του να παραστεί και να ψηφίσει αντί
αυτού, και αντιπρόσωπος που διορίστηκε να παραστεί και να ψηφίσει αντί
µέλους ιδιωτικής εταιρείας, θα έχει επίσης το ίδιο δικαίωµα όπως το µέλος να
µιλήσει στη συνέλευση:
Νοείται ότι εκτός αν το καταστατικό προνοεί διαφορετικά —
(α) το εδάφιο αυτό δεν τυγχάνει εφαρµογής στην περίπτωση εταιρείας που δεν
έχει µετοχικό κεφάλαιο· και
(β) µέλος ιδιωτικής εταιρείας δεν δικαιούται να διορίσει περισσότερους από ένα
αντιπρόσωπο για να παραστεί στην ίδια περίπτωση· και
(γ) αντιπρόσωπος δεν δύναται να ψηφίσει εκτός σε ψηφοφορία µε βάση τον
αριθµό ψήφων.
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(2) Σε κάθε ειδοποίηση που καλεί συνέλευση εταιρείας που έχει µετοχικό
κεφάλαιο πρέπει να παρουσιάζεται µε εύλογη διάκριση, δήλωση ότι το µέλος
που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο
ή, όταν αυτό επιτρέπεται, ένα ή περισσότερους αντιπρόσωπους να παραστούν
και να ψηφίσουν αντί αυτού, και δεν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος αυτός
να είναι επίσης µέλος. σε περίπτωση παράλειψης συµµόρφωσης µε το εδάφιο
αυτό αναφορικά µε οποιαδήποτε συνέλευση, κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας
που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις
διακόσιες πενήντα λίρες.
(3) Οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο καταστατικό εταιρείας είναι
άκυρη κατά την έκταση που θα είχε το αποτέλεσµα να απαιτεί όπως το έγγραφο
που διορίζει αντιπρόσωπο, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αναγκαίο για απόδειξη
της εγκυρότητας ή διαφορετικά που σχετίζεται µε το διορισµό αντιπροσώπου,
να λαµβάνεται από την εταιρεία ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πέρα από
σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνέλευση ή συνέλευση που αναβλήθηκε για
να καθίσταται ο διορισµός αποτελεσµατικός σε αυτή.
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(4) Αν για το σκοπό οποιασδήποτε συνέλευσης εταιρείας εκδίδονται
προσκλήσεις για το διορισµό αντιπροσώπου προσώπου ή ενός από αριθµό
προσώπων που ορίζονται στις προσκλήσεις µε έξοδα της εταιρείας προς µερικά
µόνο από τα µέλη που δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση για τη συνέλευση και
να ψηφίσουν σε αυτή µε αντιπρόσωπο, κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που εν
γνώσει του και εσκεµµένα εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την έκδοση τους όπως
προαναφέρθηκε,υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες
λίρες:

Νοείται ότι αξιωµατούχος δεν ευθύνεται βάσει του εδαφίου αυτού µε µόνο το
λόγο την έκδοση σε µέλος κατόπι γραπτής παράκλησής του τύπου διορισµού
που κατονοµάζει τον αντιπρόσωπο ή κατάλογο προσώπων που είναι πρόθυµοι
να ενεργήσουν ως αντιπρόσωποι αν ο τύπος ή κατάλογος είναι διαθέσιµος
κατόπι γραπτής παράκλησης σε κάθε µέλος που δικαιούται να ψηφίσει µε
αντιπρόσωπο στη συνέλευση.
(5) Το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρµογής σε συνελεύσεις οποιασδήποτε τάξης
µελών εταιρείας όπως αυτό τυγχάνει εφαρµογής σε γενικές συνελεύσεις της
εταιρείας.
∆ικαίωµα αίτησης για
ψηφοφορία µε βάση τον
αριθµό ψήφων.

131.—(1) Οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο καταστατικό εταιρείας
είναι άκυρη κατά την έκταση που θα είχε ως αποτέλεσµα είτε —
(α) τον αποκλεισµό του δικαιώµατος για αίτηµα για ψηφοφορία µε βάση τον
αριθµό ψήφων σε γενική συνέλευση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο θέµα άλλο από
την εκλογή προέδρου της συνέλευσης ή την αναβολή της συνέλευσης· ή
(β) να καταστήσει χωρίς αποτέλεσµα αίτηµα που υποβάλλεται για ψηφοφορία
µε βάση τον αριθµό ψήφων πάνω σε οποιοδήποτε θέµα που γίνεται είτε —
(i) από πέντε τουλάχιστο µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου στη συνέλευση· ή
(ii) από µέλος ή µέλη που αντιπροσωπεύουν το ένα δέκατο τουλάχιστον του
συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου όλων των µελών που δικαιούνται ψήφο στη
συνέλευση· ή
(iii) από µέλος ή µέλη που κατέχουν µετοχές της εταιρείας που παρέχουν
δικαίωµα ψήφου στη συνέλευση, οι οποίες είναι µετοχές για τις οποίες
καταβλήθηκε συνολικό ποσό ίσο µε το ένα δέκατο τουλάχιστον του συνολικού
ποσού που καταβλήθηκε για όλες τις µετοχές που παρέχουν εκείνο το δικαίωµα.
(2) Το έγγραφο που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει σε
συνέλευση εταιρείας λογίζεται επίσης ότι παρέχει εξουσία να ζητήσει ή
συµµετάσχει σε αίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, µε βάση τον αριθµό
ψήφων, και για τους σκοπούς του εδαφίου (1) αίτηση από πρόσωπο ως
πληρεξούσιου αντιπρόσωπου µέλους είναι η ίδια όπως αν ήταν αίτηση από
µέλος.

Ψήφιση κατά τη
διεξαγωγή ψηφοφορίας
µε βάση τον αριθµό
ψήφων.

132. Κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας µε βάση τον αριθµό ψήφων που γίνεται
σε συνέλευση εταιρείας, µέλος που δικαιούται περισσότερες από µια ψήφο δεν
είναι αναγκαίο αν αυτό ψηφίσει, να χρησιµοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να
ρίψει όλες τις ψήφους που χρησιµοποιεί µε τον ίδιο τρόπο.

Αντιπροσώπευση
νοµικών προσώπων σε
συνελεύσεις εταιρειών
και πιστωτών.

133.—(1) Νοµικό πρόσωπο, είτε είναι εταιρεία µε την έννοια του Νόµου αυτού
είτε όχι, δύναται —
(α) αν τούτο είναι µέλος άλλου νοµικού προσώπου, που είναι εταιρεία µε την
έννοια του Νόµου αυτού, µε απόφαση των συµβούλων του ή άλλου διοικητικού
οργάνου, να εξουσιοδοτήσει τέτοιο πρόσωπο που ήθελε θεωρήσει κατάλληλο
να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της εταιρείας ή σε
οποιαδήποτε συνέλευση οποιασδήποτε τάξης µελών της εταιρείας.
(β) αν τούτο είναι πιστωτής, περιλαµβανόµενου και κατόχου χρεωστικών
οµολόγων, άλλου νοµικού προσώπου, που είναι εταιρεία µε την έννοια του
Νόµου αυτού, µε απόφαση των συµβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου,
να εξουσιοδοτήσει τέτοιο πρόσωπο που θα ήθελε θεωρήσει κατάλληλο να
ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση πιστωτών της
εταιρείας που συγκαλέστηκε σύµφωνα µε αυτό το Νόµο ή οποιωνδήποτε
κανονισµών που εκδόθηκαν µε βάση αυτό ή σύµφωνα µε τις διατάξεις που
περιέχονται σε χρεωστικό οµόλογο ή συµβόλαιο που δηµιουργεί εµπίστευµα,
ανάλογα µε την περίπτωση.

(2) Πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτηµένο όπως προαναφέρθηκε δικαιούται να
ασκεί εκ µέρους του νοµικού προσώπου που εκπροσωπεί τις ίδιες εξουσίες ως
το νοµικό εκείνο πρόσωπο θα µπορούσε να ασκεί αν ήταν φυσικό πρόσωπο
µέτοχος, πιστωτής ή κάτοχος χρεωστικών οµολόγων της άλλης εκείνης
εταιρείας.
Κυκλοφορία
ψηφισµάτων µελών,
κλπ.

246089637

134.—(1) Tηρουµένων των ακόλουθων διατάξεων του άρθρου αυτού εταιρεία
πρέπει, µε γραπτή αίτηση τέτοιου αριθµού µελών που ορίζεται πιο κάτω, και
εκτός αν η εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά, µε έξοδα των αιτητών —
(α) να δώσει σε µέλη της εταιρείας που δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση για
την επόµενη ετήσια γενική συνέλευση ειδοποίηση για οποιοδήποτε ψήφισµα
που πρέπει να προταθεί και για το οποίο υπάρχει πρόθεση να υποβληθεί στη
συνέλευση εκείνη·
(β) να κυκλοφορήσει σε µέλη που δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση για γενική
συνέλευση, έκθεση που θα αποτελείται από όχι περισσότερες από χίλιες λέξεις
σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αναφέρεται σε προτεινόµενο ψήφισµα ή σε
εργασία που θα επιληφθεί η συνέλευση εκείνη.
(2) Ο αριθµός των µελών που απαιτείται για την αίτηση σύµφωνα µε το εδάφιο
(1) είναι —
(α) οποιοσδήποτε αριθµός µελών που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ένα
εικοστό του συνόλου των µελών που κατά το χρόνο της αίτησης έχουν
δικαίωµα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία αναφέρεται η αίτηση· ή
(β) τουλάχιστον εκατό µέλη που κατέχουν µετοχές της εταιρείας για τις οποίες
έχει καταβληθεί από κάθε µέλος ποσό όχι λιγότερο κατά µέσο όρο από εκατό
λίρες.
(3) Ειδοποίηση οποιουδήποτε τέτοιου ψηφίσµατος δίνεται, και τέτοια δήλωση
κυκλοφορεί, στα µέλη της εταιρείας που δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση για
τη συνέλευση µε την επίδοση αντιγράφου της απόφασης ή δήλωσης σε καθένα
τέτοιο µέλος µε οποιοδήποτε τρόπο µε τον οποίο επιτρέπεται η επίδοση
ειδοποίησης, και ειδοποίηση για οποιοδήποτε τέτοιο ψήφισµα δίνεται σε
οποιοδήποτε άλλο µέλος της εταιρείας µε την παράδοση ειδοποίησης για το
γενικό αποτέλεσµα του ψηφίσµατος µε οποιοδήποτε τρόπο που επιτρέπεται η
παράδοση σε αυτό ειδοποίησης των συνελεύσεων της εταιρείας:
Νοείται ότι το αντίγραφο επιδίδεται, και ειδοποίηση του αποτελέσµατος του
ψηφίσµατος δίνεται, ανάλογα µε την περίπτωση, µε τον ίδιο τρόπο και κατά την
έκταση που είναι αυτό πρακτικό, τον ίδιο χρόνο που δίνεται η ειδοποίηση για
τη συνέλευση και όταν αυτό δεν είναι πρακτικό να γίνει η επίδοση ή η
παράδοσή της το χρόνο εκείνο, αυτή επιδίδεται ή δίνεται µόλις είναι πρακτικό
µετά.
(4) Εταιρεία δεν υποχρεούται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό να δώσει ειδοποίηση
οποιουδήποτε ψηφίσµατος ή κυκλοφορήσει οποιαδήποτε έκθεση εκτός αν —
(α) αντίγραφο της αίτησης υπογραµµένο από τους αιτητές (ή δύο ή
περισσότερα αντίγραφα που περιέχουν συνολικά τις υπογραφές όλων των
αιτητών) κατατίθεται στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας—
(i) σε περίπτωση αίτησης που απαιτεί ειδοποίηση ψηφίσµατος, τουλάχιστον έξι
εβδοµάδες πριν από τη συνέλευση· και
(ii) σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης αίτησης, τουλάχιστο µια εβδοµάδα πριν
από τη συνέλευση· και
(β) µε την αίτηση κατατίθεται ή προσφέρεται ποσό που είναι εύλογα επαρκές
για την κάλυψη των δαπανών της εταιρείας για την πραγµατοποίησή της:

Νοείται ότι αν, µετά την κατάθεση στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας,
αντιγράφου αίτησης για ειδοποίηση ψηφίσµατος συγκαλείται ετήσια γενική
συνέλευση σε ηµεροµηνία έξι εβδοµάδων ή λιγότερο µετά την κατάθεση του
αντιγράφου, το αντίγραφο λογίζεται ότι κατατέθηκε κατάλληλα για τους
σκοπούς του εδαφίου αυτού αν και τούτο δεν κατατέθηκε µέσα στο χρόνο που
απαιτείται από το εδάφιο αυτό.
(5) Η εταιρεία επίσης δεν είναι υποχρεωµένη από το άρθρο αυτό να
κυκλοφορήσει δήλωση αν, µετά από αίτηση της εταιρείας ή άλλου προσώπου
που ισχυρίζεται ότι είναι δυσαρεστηµένο, το ∆ικαστήριο ικανοποιείται ότι
γίνεται κατάχρηση των δικαιωµάτων που παραχωρεί το άρθρο αυτό για το
σκοπό να εξασφαλιστεί περιττή δηµοσιότητα για δυσφηµιστικό θέµα. και το
∆ικαστήριο δύναται να διατάξει όπως οι αιτητές καταβάλουν όλα ή µέρος των
εξόδων της εταιρείας σε αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο αυτό ανεξάρτητα αν
αυτοί δεν είναι διάδικοι στην αίτηση.
(6) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιέχεται στο καταστατικό της εταιρείας, η
εργασία που δύναται να διεξαχθεί στην ετήσια γενική συνέλευση περιλαµβάνει
οποιοδήποτε ψήφισµα για το οποίο δίνεται ειδοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο
αυτό, και για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, ειδοποίηση λογίζεται ότι
δόθηκε µε τον τρόπο αυτό, ανεξάρτητα από τυχαία παράλειψη της επίδοσής της
σε ένα ή περισσότερα µέλη.
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ψηφίσµατα.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες.
135.—(1) Έκτακτο ψήφισµα είναι το ψήφισµα που εγκρίθηκε µε πλειοψηφία
όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των µελών, που δικαιούνται να ψηφίσουν µε
τον τρόπο αυτό, ψηφίζουν προσωπικά, ή όταν επιτρέπονται αντιπρόσωποι, διά
αντιπροσώπου, σε γενική συνέλευση, για την οποία ειδοποίηση, στην οποία
ορίζεται η πρόθεση όπως το ψήφισµα προταθεί ως έκτακτο ψήφισµα, δόθηκε
κατάλληλα.
(2) Ειδικό ψήφισµα είναι το ψήφισµα που εγκρίθηκε µε τέτοια πλειοψηφία που
απαιτείται για τη λήψη έκτακτου ψηφίσµατος και σε γενική συνέλευση για την
οποία έχει δοθεί κατάλληλη ειδοποίηση είκοσι µιας τουλάχιστον ηµερών που
ορίζει την πρόθεση ότι το ψήφισµα θα προταθεί ως ειδικό ψήφισµα:
Νοείται ότι, ψήφισµα δύναται να προταθεί και εγκριθεί ως ειδικό σε συνέλευση
για την οποία δόθηκε ειδοποίηση συντοµότερη από τις είκοσι µια ηµέρες αν
έτσι συµφωνήθηκε από την πλειοψηφία του αριθµού των µελών που έχουν
δικαίωµα να παραστούν και να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε τέτοια συνέλευση,
που είναι πλειοψηφία που κατέχει συνολικά όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε
τοις εκατό της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που παρέχουν εκείνο το
δικαίωµα, ή, σε περίπτωση εταιρείας που δεν έχει µετοχικό κεφάλαιο,
αντιπροσωπεύει όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε τοις εκατό του συνόλου
των εκλογικών δικαιωµάτων όλων των µελών σε εκείνη τη συνέλευση.
(3) Σε οποιαδήποτε συνέλευση που υποβάλλεται για έγκριση έκτακτο ή ειδικό
ψήφισµα, δήλωση του προέδρου ότι το ψήφισµα εγκρίθηκε, αποτελεί αµάχητη
µαρτυρία για το γεγονός χωρίς απόδειξη του αριθµού ή αναλογίας των ψήφων
που καταγράφονται υπέρ ή κατά του ψηφίσµατος εκτός αν ήθελε ζητηθεί
ψηφοφορία µε βάση τον αριθµό ψήφων.
(4) Κατά τον υπολογισµό της πλειοψηφίας στη ψηφοφορία µε βάση τον αριθµό
ψήφων που ζητήθηκε για το σκοπό έγκρισης έκτακτου ή ειδικού ψηφίσµατος
πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός αυτών που ψήφισαν υπέρ και κατά του
ψηφίσµατος.
(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ειδοποίηση συνέλευσης λογίζεται ότι
δόθηκε κατάλληλα και ότι η συνέλευση έγινε όπως πρέπει όταν η ειδοποίηση

δόθηκε και η συνέλευση έγινε µε τον τρόπο που προνοεί ο Νόµος αυτός ή το
καταστατικό.
Ψηφίσµατα για τα
οποία απαιτείται ειδική
ειδοποίηση.

136. Όταν µε οποιαδήποτε διάταξη που περιλαµβάνεται πιο κάτω στο Νόµο
αυτό απαιτείται ειδική ειδοποίηση ψηφίσµατος, το ψήφισµα δεν αποκτά
αποτέλεσµα εκτός αν ειδοποίηση για την πρόθεση ότι θα προταθεί έχει δοθεί
στην εταιρεία τουλάχιστον είκοσι οκτώ ηµέρες πριν από τη συνέλευση στην
οποία προτείνεται, και η εταιρεία δίνει στα µέλη της ειδοποίηση για
οποιοδήποτε τέτοιο ψήφισµα κατά τον ίδιο χρόνο και τρόπο όπως η ειδοποίηση
για τη συνέλευση, ή αν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό, δίνει ειδοποίηση για
αυτό, τουλάχιστον είκοσι µια ηµέρες πριν από τη συνέλευση, είτε µε
δηµοσίευµα σε εφηµερίδα που έχει ικανοποιητική κυκλοφορία ή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο που επιτρέπει το καταστατικό:
Νοείται ότι αν, µετά την επίδοση στην εταιρεία ειδοποίησης για την πρόθεση
ότι το ψήφισµα αυτό θα προταθεί, συγκληθεί συνέλευση για ηµεροµηνία είκοσι
οκτώ ή λιγότερες ηµέρες από την επίδοση της ειδοποίησης, η ειδοποίηση
λογίζεται ότι δόθηκε κατάλληλα για τους σκοπούς της άνκαι αυτή δεν δόθηκε
µέσα στον απαιτούµενο από το άρθρο αυτό χρόνο.

Εγγραφή και αντίγραφα
ορισµένων ψηφισµάτων
και συµφωνιών.

137.—(1) Έντυπο αντίγραφο κάθε ψηφίσµατος ή συµφωνίας που το άρθρο
αυτό εφαρµόζεται, αποστέλλεται στον έφορο εταιρειών και καταχωρείται από
αυτόν µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την έγκριση ή σύναψή τους:
Νοείται ότι εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία δεν είναι υποχρεωµένη να
αποστείλει έντυπο αντίγραφο τέτοιου ψηφίσµατος ή συµφωνίας αν αντί αυτών
αποστείλει στον έφορο εταιρειών αντίγραφο σε οποιαδήποτε άλλη µορφή που
εγκρίνεται από αυτόν.
(2) Όταν έχει εγγραφεί καταστατικό, αντίγραφο κάθε τέτοιου ψηφίσµατος ή
συµφωνίας που εκάστοτε ισχύει ενσωµατώνεται ή επισυνάπτεται πάνω σε
καθένα αντίγραφο του καταστατικού που εκδίδεται µετά την έγκριση της
απόφασης ή τη σύναψη της συµφωνίας.
(3) Όταν δεν έχει εγγραφεί καταστατικό, έντυπο αντίγραφο κάθε τέτοιου
ψηφίσµατος ή συµφωνίας αποστέλλεται σε οποιοδήποτε µέλος µετά από αίτηση
του µε πληρωµή πενήντα µίλς ή τέτοιου λιγότερου ποσού που η εταιρεία
δυνατό να ορίσει.
(4) Το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρµογής σε —
(α) ειδικά ψηφίσµατα·
(β) έκτακτα ψηφίσµατα·
(γ) ψηφίσµατα που εγκρίθηκαν οµόφωνα από όλα τα µέλη της εταιρείας, αλλά ο
σκοπός τους δεν θα είχε αποτέλεσµα αν δεν ελαµβάνονταν οµόφωνα, εκτός αν
εψηφίζονταν ως ειδικά ή έκτακτα ψηφίσµατα, ανάλογα µε την περίπτωση·
(δ) ψηφίσµατα ή συµφωνίες που συµφωνήθηκαν από όλα τα µέλη ορισµένης
τάξης µετόχων αλλά τα οποία, αν δεν συµφωνούνταν µε τον τρόπο αυτό, ο
σκοπός τους δεν θα εκπληρωνόταν εκτός αν εγκρίνονταν από οποιαδήποτε
συγκεκριµένη πλειοψηφία ή µε οποιοδήποτε συγκεκριµένο τρόπο, και όλα τα
ψηφίσµατα ή συµφωνίες που δεσµεύουν αποτελεσµατικά όλα τα µέλη
οποιασδήποτε τάξης µετόχων άν και δεν συγκατατέθηκαν όλα εκείνα τα µέλη·
(ε) ψηφίσµατα που απαιτούν εκούσια εκκαθάριση εταιρείας, που λήφθηκαν µε
βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 261.
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(5) Αν εταιρεία παραλείψει να συµµορφωθεί µε το εδάφιο (1), η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο
παράλειψης είκοσι πέντε λιρών.
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(6) Aν εταιρεία παραλείψει να συµµορφωθεί µε το εδάφιο (2) ή το εδάφιο (3)
του άρθρου αυτού, η εταιρεία και καθένας αξιωµατούχος της που ευθύνεται για
παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για
κάθε αντίγραφο αναφορικά µε το οποίο γίνεται η παράλειψη.
(7) Για τους σκοπούς των εδαφίων (5) και (6) εκκαθαριστής της εταιρείας
λογίζεται ως αξιωµατούχος της εταιρείας.

Ψηφίσµατα που
εγκρίνονται σε
αναβληθείσα
συνέλευση.

138. Όταν ψήφισµα εγκρίνεται σε αναβληθείσα συνέλευση —
(α) εταιρείας·
(β) των κατόχων οποιασδήποτε τάξης µετοχών της εταιρείας·
(γ) των συµβούλων εταιρείας,
το ψήφισµα λογίζεται για όλους τους σκοπούς ότι λήφθηκε την ηµεροµηνία που
λήφθηκε στην πραγµατικότητα, και δεν θα λογίζεται ότι λήφθηκε σε
οποιαδήποτε προηγούµενη ηµεροµηνία.

Πρακτικά διαδικασιών
συνελεύσεων
συνεδριών εταιρείας και
συµβούλων και
διαχειριστών.

139.—(1) Κάθε εταιρεία µεριµνά για να καταχωρούνται σε βιβλία που
τηρούνται για το σκοπό αυτό τα πρακτικά των διαδικασιών γενικών
συνελεύσεων, όλων των διαδικασιών των συνελεύσεων των συµβούλων της,
και όταν υπάρχουν διαχειριστές, όλων των διαδικασιών των διαχειριστών της.
(2) Κάθε τέτοιο πρακτικό αποτελεί απόδειξη της διαδικασίας αν φέρεται ότι
είναι υπογραµµένο από τον πρόεδρο της συνέλευσης στην οποία έγινε η
διαδικασία, ή από τον πρόεδρο της επόµενης συνέλευσης.
(3) Όταν τηρήθηκαν πρακτικά της διαδικασίας γενικής συνέλευσης της
εταιρείας ή συνέλευσης των συµβούλων ή διαχειριστών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου αυτού τότε µέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, η συνέλευση
λογίζεται ότι συγκαλέστηκε και έγινε κατάλληλα και ότι η διαδικασία σε αυτή
έγινε κατάλληλα και όλοι οι διορισµοί συµβούλων, διαχειριστών ή
εκκαθαριστών λογίζονται έγκυροι.
(4) Αν εταιρεία παραλείψει να συµµορφωθεί µε το εδάφιο (1) η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο παράλειψης.

Επιθεώρηση βιβλίων
πρακτικών.

7 του 76 του 1977.
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140.—(1) Τα βιβλία που περιέχουν τα πρακτικά διαδικασίας γενικής
συνέλευσης εταιρείας, φυλάγονται στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας,
και είναι ανοικτά για επιθεώρηση από οποιοδήποτε µέλος χωρίς πληρωµή
δικαιώµατος κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ωρών (µε την επιφύλαξη τέτοιων
εύλογων περιορισµών που η εταιρεία δυνατό να επιβάλει µε το καταστατικό της
ή σε γενική συνέλευση µε τρόπο ώστε η επιθεώρηση να επιτρέπεται τουλάχιστο
δύο ώρες για κάθε ηµέρα).
(2) Μέλος δικαιούται µέσα σε επτά ηµέρες από την ηµέρα που υπόβαλε αίτηση
για αυτό στην εταιρεία να πάρει αντίγραφο οποιωνδήποτε τέτοιων πρακτικών
όπως προαναφέρθηκε µε την πληρωµή δικαιώµατος που δεν θα υπερβαίνει τα
πεντήκοντα µιλς για κάθε εκατό λέξεις.
(3) Αν υπάρξει άρνηση επιθεώρησης µε βάση το άρθρο αυτό ή αν αντίγραφο
που ζητήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο αυτό δεν αποσταλεί µέσα στον κατάλληλο
χρόνο, η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για
παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες
αναφορικά µε κάθε αδίκηµα και επιπρόσθετα σε πρόστιµο παράλειψης είκοσι
πέντε λιρών.
(4) Σε περίπτωση τέτοιας άρνησης ή παράλειψης το ∆ικαστήριο δύναται µε
διάταγµα να επιβάλει άµεση επιθεώρηση των βιβλίων σχετικά µε κάθε

διαδικασία γενικών συνελεύσεων ή να διατάξει όπως τα αντίγραφα που
απαιτούνται αποσταλούν στα πρόσωπα που τα απαιτούν.
Λογαριασµοί και Έλεγχος
Τήρηση λογιστικών
βιβλίων.

141.—(1) Κάθε εταιρεία µεριµνά ώστε να τηρούνται κατάλληλα λογιστικά
βιβλία σχετικά µε —
(α) όλα τα ποσά χρηµάτων που εισπράττονται και δαπανούνται από την
εταιρεία και τα θέµατα σχετικά µε τα οποία έγινε η είσπραξη και δαπάνη·
(β) όλες τις πωλήσεις και αγορές αγαθών από την εταιρεία·
(γ) το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν θεωρείται ότι τηρούνται κατάλληλα
λογιστικά βιβλία σχετικά µε τα προαναφερόµενα θέµατα αν δεν τηρούνται
τέτοια λογιστικά βιβλία που είναι αναγκαία για την παροχή αληθινής και
δίκαιης εικόνας των υποθέσεων της εταιρείας όπως και εξήγηση των
δοσοληψιών της.
(3) Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας ή
σε τέτοιο άλλο τόπο όπως διευθυντές θεωρήσουν ορθό και είναι πάντοτε
ανοικτά για επιθεώρηση από τους διευθυντές:
Νοείται ότι αν λογιστικά βιβλία φυλάγονται σε τόπο εκτός της ∆ηµοκρατίας,
αποστέλλονται και φυλάγονται σε τόπο στη ∆ηµοκρατία και είναι πάντοτε
ανοικτά για επιθεώρηση από τους συµβούλους τέτοιοι λογαριασµοί και
εκθέσεις σχετικά µε τις εργασίες που αναφέρονται στα λογιστικά βιβλία που
τηρούνται µε τον τρόπο αυτό ώστε να δείχνουν µε εύλογη ακρίβεια την
οικονοµική κατάσταση εκείνης της εργασίας, κατά διαστήµατα που δεν
υπερβαίνουν τους έξι µήνες και να καθιστούν δυνατή την ετοιµασία, σύµφωνα
µε το Νόµο αυτό, του ισολογισµού της εταιρείας, του λογαριασµού
κερδοζηµιών ή του λογαριασµού εσόδων και εξόδων της, και οποιοδήποτε
έγγραφο που επισυνάπτεται σε οποιοδήποτε από τα έγγραφα αυτά που παρέχει
πληροφορίες όπως απαιτείται από το Νόµο αυτό και επιτρέπεται από αυτό να
δίνεται µε τον τρόπο αυτό.
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(4) Αν πρόσωπο, που είναι σύµβουλος εταιρείας παραλείπει να πάρει όλα τα
εύλογα µέτρα ώστε να εξασφαλίσει συµµόρφωση από την εταιρεία προς τις
απαιτήσεις του άρθρου αυτού, ή µε δική του εσκεµµένη πράξη ήταν η αιτία
παράλειψης από την εταιρεία µε βάση αυτό, υπόκειται αναφορικά µε κάθε
αδίκηµα, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που
δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή
και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίµου:
Νοείται ότι —
(α) σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου σχετικά µε αδίκηµα µε
βάση το άρθρο αυτό που συνίσταται σε παράλειψη λήψης εύλογων µέτρων για
τη διασφάλιση συµµόρφωσης από την εταιρεία προς τις απαιτήσεις του άρθρου
αυτού, αποτελεί υπεράσπιση ή απόδειξη ότι είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και
επίστευε ότι ικανό και αξιόπιστο πρόσωπο ήταν επιφορτισµένο µε το καθήκο
να µεριµνήσει ώστε να υπάρξει συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις αυτές και ότι
ήταν σε θέση να εκτελέσει εκείνο το καθήκον· και
(β) πρόσωπο δεν καταδικάζεται σε φυλάκιση για τέτοιο αδίκηµα εκτός, αν κατά
τη γνώµη του ∆ικαστηρίου που επιλαµβάνεται της υπόθεσης, το αδίκηµα
διαπράχτηκε εσκεµµένα.

Λογαριασµός
κερδοζηµιών και
ισολογισµός.

142.—(1) Οι σύµβουλοι κάθε εταιρείας σε ηµεροµηνία όχι αργότερα από
δεκαοκτώ µήνες από τη σύσταση της εταιρείας και στη συνέχεια τουλάχιστο
µια φορά σε κάθε ηµερολογιακό έτος καταθέτουν λογαριασµό κερδοζηµιών

ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση, ή σε περίπτωση εταιρείας που δεν
διεξάγει εργασίες για κέρδη, λογαριασµό εσόδων και εξόδων για την περίοδο,
στην περίπτωση του πρώτου λογαριασµού, από τη σύσταση της εταιρείας, και,
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, από τον προηγούµενο λογαριασµό, που έχει
καταρτιστεί µέχρι την ηµεροµηνία όχι ενωρίτερα των εννιά µηνών από την
ηµεροµηνία της συνέλευσης, ή, στην περίπτωση εταιρείας που διεξάγει
εργασίες ή έχει συµφέροντα στο εξωτερικό, όχι ενωρίτερα των δώδεκα µηνών:
Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο, δύναται αν για οποιοδήποτε ειδικό λόγο
ήθελε κρίνει ορθό να πράξει µε τον τρόπο αυτό, να παρατείνει την περίοδο των
προαναφερθέντων δεκαοκτώ µηνών και σε περίπτωση οποιασδήποτε εταιρείας
σχετικά µε οποιοδήποτε χρόνο, να παρατείνει τις περιόδους των
προαναφερθέντων εννιά και δώδεκα µηνών.
(2) Οι σύµβουλοι µεριµνούν όπως σε κάθε ηµερολογιακό έτος καταρτίζεται και
τίθεται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση, ισολογισµός όπως
παρουσιάζεται κατά την ηµεροµηνία που καταρτίζεται ο λογαριασµός
κερδοζηµιών ή ο λογαριασµός εσόδων και εξόδων, ανάλογα µε την περίπτωση.

3 του 166 του 1987.

(3) Αν πρόσωπο που είναι σύµβουλος εταιρείας, παραλείπει να λάβει όλα τα
εύλογα µέτρα για συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αυτό
υπόκειται αναφορικά µε κάθε αδίκηµα, σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση
που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες
λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίµου.
Νοείται ότι —
(α) σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου αναφορικά µε αδίκηµα
βάσει του άρθρου αυτού, αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι αυτό είχε εύλογη
αιτία να πιστεύει και επίστευε ότι ικανό και αξιόπιστο πρόσωπο ήταν
επιφορτισµένο µε το καθήκον να µεριµνά ώστε να υπάρξει συµµόρφωση προς
τις διατάξεις του άρθρου αυτού και ότι ήταν σε θέση να εκτελεί εκείνο το
καθήκον· και
(β) πρόσωπο δεν καταδικάζεται σε φυλάκιση για τέτοιο αδίκηµα εκτός αν, κατά
τη γνώµη του ∆ικαστηρίου που επιλαµβάνεται της υπόθεσης, το αδίκηµα
διαπράχτηκε εσκεµµένα.

Γενικές διατάξεις
αναφορικά µε το
περιεχόµενο και τύπο
λογαριασµών.
Όγδοο Παράρτηµα.

143.—(1) Κάθε ισολογισµός εταιρείας δίνει πιστή και ορθή εικόνα της
κατάστασης των υποθέσεων της εταιρείας κατά το τέλος του οικονοµικού
έτους, και κάθε λογαριασµός κερδοζηµιών εταιρείας δίνει πιστή και ορθή
εικόνα του κέρδους ή ζηµιάς της εταιρείας κατά το οικονοµικό έτος.
(2) Ο ισολογισµός και ο λογαριασµός κερδοζηµιών εταιρείας πρέπει να
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Όγδοου Παραρτήµατος κατά την έκταση
που τυγχάνει εφαρµογής σε αυτές.
(3) Εκτός από όσα προνοούνται ρητά στις επόµενες διατάξεις του άρθρου
αυτού ή στο Μέρος ΙΙΙ του Όγδοου Παραρτήµατος, οι απαιτήσεις του εδαφίου
(2) και του προαναφερθέντος Όγδoου Παραρτήµατος υφίστανται χωρίς βλάβη
των γενικών απαιτήσεων του εδαφίου (1) ή οποιωνδήποτε άλλων απαιτήσεων
του Νόµου αυτού.
(4) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µετά από αίτηση ή µε τη συγκατάθεση
των συµβούλων εταιρείας, αναφορικά µε εκείνη την εταιρεία, να µετατρέπει
οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Νόµου αυτού ως προς τα θέµατα που πρέπει να
εκτίθενται στον ισολογισµό ή λογαριασµό κερδοζηµιών εταιρείας, εκτός των
απαιτήσεων του εδαφίου (1), µε σκοπό να τις προσαρµόσει µε τις περιστάσεις
της εταιρείας.
(5) Τα εδάφια (1) και (2) δεν τυγχάνουν εφαρµογής σε λογαριασµό
κερδοζηµιών εταιρείας αν —

(α) η εταιρεία έχει θυγατρικές εταιρείες· και
(β) ο λογαριασµός κερδοζηµιών διατυπώνεται ως ενοποιηµένος λογαριασµός
κερδοζηµιών που αναφέρεται σε όλες ή µερικές από τις θυγατρικές της
εταιρείας όπως και στην εταιρεία και —
(i) συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Νόµου αυτού που αναφέρονται σε
ενοποιηµένους λογαριασµούς κερδοζηµιών· και
(ii) δείχνει ποιό ποσό του ενοποιηµένου κέρδους ή ζηµιάς για το οικονοµικό
έτος αναφέρεται στους λογαριασµούς της εταιρείας.
837952435
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(6) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι σύµβουλος εταιρείας παραλείπει να
λάβει όλα τα εύλογα µέτρα για την εξασφάλιση, αναφορικά µε λογαριασµούς
που τίθενται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση, συµµόρφωσης µε τις
διατάξεις του άρθρου αυτού και τις άλλες απαιτήσεις του Νόµου αυτού για τα
θέµατα που πρέπει να εκτίθενται στους λογαριασµούς, αυτό υπόκειται σε
περίπτωση καταδίκης σχετικά µε κάθε αδίκηµα, σε φυλάκιση για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει
τις χίλιες λίρες ή και στις δυο ποινές µαζί της φυλάκισης και του προστίµου:
Νοείται ότι —
(α) σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου αναφορικά µε αδίκηµα για
παράβαση του άρθρου αυτού, αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι αυτό είχε
εύλογη αιτία να πιστεύει και επίστευε ότι ικανό και αξιόπιστο πρόσωπο ήταν
επιφορτισµένο µε το καθήκον να µεριµνά ώστε να υπάρξει συµµόρφωση µε τις
αναφερόµενες διατάξεις ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις, ανάλογα µε την
περίπτωση, και ότι αυτό ήταν σε θέση να εκτελεί το καθήκον εκείνο· και
(β) πρόσωπο δεν καταδικάζεται σε φυλάκιση για οποιοδήποτε αδίκηµα εκτός,
αν κατά τη γνώµη του ∆ικαστηρίου που επιλαµβάνεται της υπόθεσης, το
αδίκηµα διαπράχτηκε εσκεµµένα.
(7) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού και των διατάξεων του Νόµου αυτού
που ακολουθούν, εκτός αν το κείµενο απαιτεί διαφορετικά, —
(α) αναφορά σε ισολογισµό ή λογαριασµό κερδοζηµιών περιλαµβάνει
σηµειώσεις πάνω σε αυτούς ή έγγραφο που επισυνάπτεται πάνω σε αυτούς και
παρέχει πληροφορία που απαιτείται από το Νόµο αυτό και δύναται βάσει αυτού
να δίδεται µε τον τρόπο αυτό· και
(β) αναφορά σε λογαριασµό κερδοζηµιών σε περίπτωση εταιρείας που δεν
διεξάγει εργασίες για κέρδος, λογίζεται ότι αναφέρεται στο λογαριασµό εσόδων
και εξόδων της, και αναφορές σε κέρδος ή σε ζηµιά και, αν η εταιρεία έχει
θυγατρικές εταιρείες, αναφορές σε ενοποιηµένο λογαριασµό κερδοζηµιών,
ερµηνεύονται ανάλογα.

Υποχρέωση να τίθενται
λογαριασµοί
συγκροτηµάτων
ενώπιον µητρικής
εταιρείας.

144.—(1) Όταν κατά το τέλος του οικονοµικού έτους εταιρεία έχει θυγατρικές,
λογαριασµοί ή εκθέσεις (στο Νόµο αυτό αναφέρονται ως "λογαριασµοί
συγκροτηµάτων") που αναφέρονται όπως πιο κάτω σε κατάσταση των
υποθέσεων και κέρδη ή ζηµιές της εταιρείας και των θυγατρικών, τίθενται µε
επιφύλαξη του εδαφίου (2), ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση κατά το
χρόνο που τίθενται µε τον τρόπο αυτό ο ισολογισµός και ο λογαριασµός
κερδοζηµιών της εταιρείας.
(2) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε στο εδάφιο (1)—
(α) δεν απαιτούνται λογαριασµοί συγκροτηµάτων όταν η εταιρεία, στο τέλος
του οικονοµικού της έτους είναι εξολοκλήρου θυγατρική εταιρεία άλλου
νοµικού προσώπου που συστάθηκε στη ∆ηµοκρατία· και

(β) λογαριασµοί συγκροτηµάτων δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται στη
θυγατρική της εταιρείας αν οι συµβουλοι της εταιρείας είναι της γνώµης ότι—
(i) δεν είναι πρακτικό, ή δεν θα είχε πραγµατική αξία για µέλη της εταιρείας,
λόγω των ασήµαντων ποσών που συνεπάγονται, ή θα συνεπαγόταν δαπάνη ή
καθυστέρηση δυσανάλογης αξίας για µέλη της εταιρείας· ή
(ii) το αποτέλεσµα θα ήταν παραπλανητικό, ή επιβλαβές για τις εργασίες της
εταιρείας ή για οποιεσδήποτε από τις θυγατρικές της· ή
(iii) οι εργασίες της µητρικής εταιρείας και της θυγατρικής είναι τόσο
διαφορετικές ώστε δεν δύνανται εύλογα να θεωρηθούν ως µια επιχείρηση,
και, αν οι σύµβουλοι έχουν τέτοια γνώµη για κάθε εταιρεία θυγατρική της
εταιρείας δεν απαιτούνται λογαριασµοί συγκροτηµάτων:
Νοείται ότι η έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου απαιτείται για τη µη
αναφορά σε οµαδικούς λογαριασµούς σε θυγατρική εταιρεία για το λόγο ότι το
αποτέλεσµα θα ήταν επιζήµιο ή για το λόγο της διαφοράς µεταξύ των εργασιών
της µητρικής εταιρείας και εκείνων της θυγατρικής.
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(3) Αν πρόσωπο που είναι σύµβουλος εταιρείας παραλείπει να πάρει όλα τα
εύλογα µέτρα για την εξασφάλιση συµµόρφωσης όσον αφορά την εταιρεία, µε
τις διατάξεις του άρθρου αυτού, υπόκειται για κάθε αδίκηµα σε περίπτωση
καταδίκης σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή
σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές µαζί της
φυλάκισης και του προστίµου:
Νοείται ότι —
(α) σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου αναφορικά µε αδίκηµα
βάσει του άρθρου αυτού, αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι είχε εύλογη αιτία
να πιστεύει και επίστευε ότι ικανό και αξιόπιστο πρόσωπο ήταν επιφορτισµένο
µε το καθήκον να ενεργεί ώστε να υπάρχει συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του
άρθρου αυτού και ότι ήταν σε θέση να εκτελεί το καθήκον εκείνο· και
(β) πρόσωπο δεν καταδικάζεται σε φυλάκιση για αδίκηµα βάσει του άρθρου
αυτού εκτός, αν κατά τη γνώµη του ∆ικαστηρίου που επιλαµβάνεται της
υπόθεσης, το αδίκηµα διαπράχθηκε εσκεµµένα.
(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού νοµικό πρόσωπο θεωρείται ως απόλυτα
εξαρτηµένο άλλου προσώπου αν δεν έχει άλλα µέλη εκτός από την άλλη εκείνη
εταιρεία ή τις απόλυτα θυγατρικές της και τους εντολοδόχους τους.

Τύπος οµαδικών
λογαριασµών.

145.—(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), οι λογαριασµοί συγκροτηµάτων
που τίθενται ενώπιον µητρικής εταιρείας είναι ενοποιηµένοι λογαριασµοί που
αποτελούνται από —
(α) ενοποιηµένο ισολογισµό που αναφέρεται στην κατάσταση των υποθέσεων
της εταιρείας και όλων των θυγατρικών που αναφέρονται σε λογαριασµούς
συγκροτηµάτων·
(β) ενοποιηµένο λογαριασµό κερδοζηµιών που αναφέρεται σε κέρδος ή ζηµιά
της εταιρείας και εκείνων των θυγατρικών.
(2) Αν οι σύµβουλοι της εταιρείας είναι της γνώµης ότι είναι καλύτερα για το
σκοπό —
(α) παρουσίασης των ίδιων ή ισοδύναµων πληροφοριών αναφορικά µε την
κατάσταση των υποθέσεων και κέρδους ή ζηµιάς της εταιρείας και εκείνων των
θυγατρικών· και
(β) της παρουσίασης µε τρόπο ώστε να είναι εύκολα αντιληπτή από τα µέλη της

εταιρείας,
οι λογαριασµοί συγκροτηµάτων δύνανται να ετοιµάζονται σε διαφορετικό τύπο
από εκείνο που απαιτείται από το εδάφιο (1), και ειδικά δύνανται να
αποτελούνται από περισσότερες από µια σειρά ενοποιηµένων λογαριασµών που
αναφέρονται αντίστοιχα στην εταιρεία και µια οµάδα θυγατρικών και σε άλλες
οµάδες θυγατρικών, ή από χωριστούς λογαριασµούς που αναφέρονται σε κάθε
µια από τις θυγατρικές, ή εκθέσεις που επεκτείνουν τις πληροφορίες για τις
θυγατρικές στους λογαριασµούς της ίδιας της εταιρείας ή συνδυασµός εκείνων
των τύπων.
(3) Οι λογαριασµοί συγκροτηµάτων δύνανται να ενσωµατώνονται ολικώς ή
µερικώς στον ισολογισµό και το λογαριασµό κερδοζηµιών της εταιρείας αυτής.
Περιεχόµενα οµαδικών
λογαριασµών.

146.—(1) Οι λογαριασµοί συγκροτηµάτων που τίθενται ενώπιον εταιρείας
παρέχουν αληθινή και ορθή εικόνα της κατάστασης των υποθέσεων και του
κέρδους ή ζηµιάς της εταιρείας και των θυγατρικών που αναφέρονται σε αυτούς
ως σύνολο, στην έκταση που αφορά τα µέλη της εταιρείας.
(2) Όταν το οικονοµικό έτος θυγατρικής εταιρείας δεν συµπίπτει µε εκείνο της
µητρικής εταιρείας, οι λογαριασµοί συγκροτηµάτων, εκτός αν το Υπουργικό
Συµβούλιο µε αίτηση ή µε τη συγκατάθεση των συµβούλων της µητρικής
εταιρείας ορίσει διαφορετικά, αναφέρονται στις υποθέσεις της θυγατρικής όπως
αυτές είναι κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους της, εκείνου που λήγει µαζί ή
αµέσως προηγουµένως µε εκείνο της µητρικής εταιρείας, και στο λογαριασµό
κερδοζηµιών της θυγατρικής για εκείνο το οικονοµικό έτος.

Όγδοο Παράρτηµα.

(3) Χωρίς περιορισµό στο εδάφιο (1), αν οι λογαριασµοί συγκροτηµάτων
ετοιµάστηκαν ως ενοποιηµένοι λογαριασµοί, πρέπει να συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις του Όγδοου Παραρτήµατος, στην έκταση που αυτό τυγχάνει
εφαρµογής σε αυτoύς, και αν δεν ετοιµαστούν µε τον τρόπο αυτό πρέπει να
παρέχουν τις ίδιες ή ισοδύναµες πληροφορίες:
Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µε αίτηση ή µε τη συγκατάθεση
των συµβούλων εταιρείας, να µετατρέπει τις αναφερόµενες απαιτήσεις σε
σχέση µε εκείνη την εταιρεία για το σκοπό την προσαρµογή τους µε τις
περιστάσεις της εταιρείας.

Οικονοµικό έτος
µητρικής εταιρείας και
θυγατρικής.

147.—(1) Σύµβουλοι µητρικής εταιρείας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, εκτός
όταν κατά τη γνώµη τους υπάρχουν καλοί λόγοι για το αντίθετο, το οικονοµικό
έτος καθεµιάς από τις θυγατρικές συµπίπτει µε το οικονοµικό έτος της ίδιας της
εταιρείας.
(2) Όταν ήθελε φανεί επιθυµητό στο Υπουργικό Συµβούλιο ότι για µητρική
εταιρεία ή για θυγατρική µητρικής εταιρείας να επεκτείνει το οικονοµικό έτος
της ώστε το οικονοµικό έτος της θυγατρικής να λήγει τον ίδιο χρόνο όπως το
οικονοµικό έτος της µητρικής εταιρείας και για το σκοπό αυτό να αναβάλει την
υποβολή των σχετικών λογαριασµών ενώπιον γενικής συνέλευσης από ένα
ηµερολογιακό έτος στο επόµενο, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µε αίτηση
ή µε τη συγκατάθεση των συµβούλων της εταιρείας της οποίας το οικονοµικό
έτος πρόκειται να παραταθεί να διατάξει όπως, στην περίπτωση της εταιρείας
εκείνης, δεν θα απαιτείται η υποβολή λογαριασµών σε γενική συνέλευση, η
σύγκληση γενικής συνέλευσης ή η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για το
προηγούµενο από τα αναφερόµενα ηµερολογιακά έτη.

Έννοια της "µητρικής
εταιρείας" και
"θυγατρικής".

148.—(1) Για τους σκοπούς του Νόµου αυτού, τηρουµένων των διατάξεων του
εδαφίου (3), εταιρεία λογίζεται θυγατρική άλλης αν, αλλά µόνο αν, —
(α) η άλλη εταιρεία είτε —
(i) είναι µέλος της και ελέγχει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου της· ή
(ii) κατέχει περισσότερο από µισό της ονοµαστικής αξίας του συνηθισµένου

µετοχικού κεφαλαίου της· ή
(β) η εταιρεία που αναφέρθηκε πρώτα είναι θυγατρική οποιασδήποτε εταιρείας
η οποία είναι θυγατρική εκείνης της άλλης.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η σύνθεση διοικητικού συµβουλίου
εταιρείας λογίζεται ως ελεγχόµενη από άλλη εταιρεία αν, αλλά µόνο αν, εκείνη
η άλλη εταιρεία δύναται, µε την άσκηση κάποιας εξουσίας που δύναται να
ασκηθεί από αυτή χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση οποιουδήποτε άλλου
προσώπου, να διορίζει ή να παύει όλους που κατέχουν όλες τις θέσεις ή την
πλειοψηφία των θέσεων των συµβούλων. αλλά για τους σκοπούς της διάταξης
αυτής η άλλη εκείνη εταιρεία λογίζεται ότι έχει εξουσία διορισµού σε θέση
συµβούλου σχετικά µε την οποία εκπληρώνεται οποιοσδήποτε από τους
ακόλουθους όρους, δηλαδή —
(α) ότι πρόσωπο δεν δύναται να διοριστεί σε αυτή χωρίς την άσκηση από την
άλλη εκείνη εταιρεία προς όφελός του εξουσίας τέτοιας όπως προαναφέρθηκε·
ή
(β) ο διορισµός σε αυτό προσώπου είναι αναγκαίο επακόλουθο του διορισµού
του ως συµβούλου της άλλης εκείνης εταιρείας· ή
(γ) η θέση συµβούλου κατέχεται από την ίδια την άλλη εκείνη εταιρεία ή από
θυγατρική της.
(3) Κατά τον προσδιορισµό του κατά πόσο εταιρεία είναι θυγατρική άλλης —
(α) οποιεσδήποτε µετοχές που κατέχονται ή εξουσία που δύναται να ασκηθεί
από την άλλη εταιρεία υπό εµπιστευµατική ιδιότητα δεν λογίζονται ότι
κατέχονται ή δύναται να ασκηθεί από αυτή·
(β) µε την επιφύλαξη των δύο επόµενων παραγράφων, οποιεσδήποτε µετοχές
που κατέχονται ή εξουσία που δύναται να ασκηθεί —
(i) από οποιοδήποτε πρόσωπο ως εντολοδόχου της άλλης εταιρείας (εκτός όταν
η άλλη εταιρεία ενδιαφέρεται µόνο µε εµπιστευµατική ιδιότητα)· ή
(ii) από, ή από εντολοδόχο για, θυγατρική της άλλης εταιρείας, που δεν είναι
θυγατρική που ενδιαφέρεται µόνο µε εµπιστευµατική ιδιότητα,
λογίζονται ότι κατέχονται ή ότι δύναται να ασκηθεί από την άλλη εταιρεία.
(γ) oποιεσδήποτε µετοχές που κατέχονται ή εξουσία που δύναται να ασκηθεί
από οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάµει των διατάξεων οποιωνδήποτε χρεωστικών
οµολόγων της πρώτα αναφερόµενης εταιρείας ή οποιουδήποτε εγγράφου που
δηµιουργεί εµπίστευµα για την ασφάλεια έκδοσης τέτοιων χρεωστικών
οµολόγων δεν λαµβάνονται υπόψη·
(δ) οποιεσδήποτε µετοχές κατέχονται ή εξουσία που δύναται να ασκηθεί από, ή
από εντολοδόχο για την άλλη εταιρεία ή την θυγατρική της, που δεν κατέχονται
ή δεν δύναται να ασκηθεί όπως στην παράγραφο (γ) αναφέρεται, δεν λογίζονται
ότι κατέχονται ή δύναται να ασκηθεί από την άλλη εταιρεία, αν η συνηθισµένη
πορεία των εργασιών της άλλης εταιρείας ή της θυγατρικής της, ανάλογα µε την
περίπτωση, περιλαµβάνει το δανεισµό χρηµάτων και οι µετοχές κατέχονται ή η
εξουσία ασκείται όπως προαναφέρθηκε µε µορφή ασφάλειας µόνο για τους
σκοπούς συναλλαγής που συνάπτεται κατά τη συνηθισµένη πορεία εκείνων των
εργασιών.
(4) Για τους σκοπούς του Νόµου αυτού, εταιρεία λογίζεται µητρική άλλης
εταιρείας µόνο αν η άλλη εταιρεία είναι θυγατρική της.
(5) Στο άρθρο αυτό η έκφραση "εταιρεία" περιλαµβάνει οποιοδήποτε νοµικό
πρόσωπο και η έκφραση "συνηθισµένο µετοχικό κεφάλαιο" σχετικά µε

εταιρεία, σηµαίνει, το εκδοµένο της µετοχικό κεφάλαιο που δεν περιλαµβάνει
οποιοδήποτε µέρος του, που ούτε σχετικά µε µερίσµατα ούτε σχετικά µε
κεφάλαιο, συνεπάγεται οποιοδήποτε δικαίωµα συµµετοχής πέρα από ένα
ορισµένο ποσό, σε διανοµή.
Υπογραφή
ισολογισµού.

149.—(1) Κάθε ισολογισµός εταιρείας υπογράφεται εκ µέρους του συµβουλίου
από δύο συµβούλους της εταιρείας, ή αν υπάρχει ένας µόνο σύµβουλος, από
εκείνο το σύµβουλο.
(2) Σε περίπτωση τραπεζικής εταιρείας που γράφτηκε µετά την 1η Ιουλίου 1922
ο ισολογισµός πρέπει να υπογράφεται από τον γραµµατέα διαχειριστή, αν
υπάρχει, και όταν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις σύµβουλοι της εταιρείας
από τρεις τουλάχιστον από αυτούς τους συµβούλους, και όταν δεν υπάρχουν
περισσότεροι από τρεις σύµβουλοι από όλους τους συµβούλους.
173928976
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(3) Αν αντίγραφο ισολογισµού που δεν υπογράφτηκε όπως προνοείται από το
εδάφιο αυτό, εκδοθεί, κυκλοφορήσει ή δηµοσιευτεί, η εταιρεία και κάθε
αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.
150.—(1) Ο λογαριασµός κερδοζηµιών και, στην έκταση που δεν
ενσωµατώθηκαν στον ισολογισµό ή λογαριασµό κερδοζηµιών, οποιοιδήποτε
λογαριασµοί συγκροτηµάτων που τέθηκαν ενώπιον της εταιρείας σε γενική
συνέλευση, επισυνάπτονται στον ισολογισµό, και η έκθεση των ελεγκτών
επισυνάπτεται σε αυτούς.
(2) Οποιοιδήποτε λογαριασµοί που επισυνάπτονται µε τον τρόπο αυτό,
εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο πριν από την υπογραφή του
ισολογισµού εκ µέρους των.
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(3) Αν οποιοδήποτε αντίγραφο ισολογισµού εκδοθεί, κυκλοφορήσει ή
δηµοσιευτεί χωρίς να επισυνάπτεται σε αυτό αντίγραφο του λογαριασµού
κερδοζηµιών ή οποιωνδήποτε λογαριασµών συγκροτηµάτων που απαιτούνται
από το άρθρο αυτό να επισυναφτούν µε τον τρόπο αυτό, ή χωρίς την επισύναψη
σε αυτό αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, η εταιρεία και κάθε
αξιωµατούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο που
δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.
151.—(1) Σε κάθε ισολογισµό που τίθεται ενώπιον εταιρείας σε γενική
συνέλευση πρέπει να επισυνάπτεται έκθεση των συµβούλων σχετικά µε την
κατάσταση των υποθέσεων της εταιρείας, το ποσό, αν υπάρχει, που προτείνουν
να πληρωθεί µε µορφή µερίσµατος και το ποσό, αν υπάρχει, που προτίθενται να
µεταφέρουν σε αποθεµατικό µε την έννοια του Όγδοου Παραρτήµατος.
(2) Η αναφερόµενη έκθεση ασχολείται, στην έκταση που τούτο είναι
ουσιαστικό για την εκτίµηση της κατάστασης των υποθέσεων της εταιρείας από
τα µέλη της και, κατά τη γνώµη των συµβούλων, δεν είναι επιβλαβές για τις
εργασίες της εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της, µε οποιαδήποτε
αλλαγή κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους στη φύση των εργασιών της
εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών ή στις τάξεις των εργασιών που η
εταιρεία έχει συµφέρον, είτε ως µέλος άλλης εταιρείας ή διαφορετικά.
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(3) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, που είναι σύµβουλος εταιρείας, παραλείπει να
πάρει όλα τα εύλογα µέτρα για τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του εδαφίου
(1), αυτό υπόκειται αναφορικά µε καθένα αδίκηµα σε περίπτωση καταδίκης σε
φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιµο
που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, της φυλάκισης
και του προστίµου:
Νοείται ότι —
(α) σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου σχετικά µε αδίκηµα κατά

παράβαση του εδαφίου (1), που αναφέρθηκε, αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη
ότι είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και επίστευε ότι ικανό και υπεύθυνο πρόσωπο
που ήταν επιφορτισµένο µε το καθήκον να µεριµνά για τη συµµόρφωση µε τις
διατάξεις του εδαφίου που αναφέρθηκε και ότι τούτο ήταν σε θέση να εκτελεί
το καθήκον εκείνο· και
(β) πρόσωπο δεν υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για τέτοιο αδίκηµα εκτός αν,
κατά τη γνώµη του ∆ικαστηρίου που επιλαµβάνεται της υπόθεσης, το αδίκηµα
διαπράχτηκε εσκεµµένα.
∆ικαίωµα λήψης
αντιγράφων
ισολογισµών και
εκθέσεων των
ελεγκτών.

152.—(1) Αντίγραφο κάθε ισολογισµού, περιλαµβανοµένου κάθε εγγράφου
που απαιτείται από το νόµο να επισυνάπτεται σε αυτό, που πρέπει να τίθεται
ενώπιον εταιρείας σε γενική συνέλευση, µαζί µε αντίγραφο της έκθεσης των
ελεγκτών, αποστέλλεται σε κάθε µέλος της εταιρείας τουλάχιστον είκοσι µια
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνέλευσης, (ανεξάρτητα αν αυτό
δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρείας) σε
καθένα κάτοχο χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας (ανεξάρτητα αν αυτός
δικαιούται ή όχι σε αυτό) και σε όλα τα πρόσωπα εκτός από µέλη, ή κατόχους
χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας, που είναι πρόσωπα που δικαιούνται σε
αυτό:
Νοείται ότι —
(α) Στην περίπτωση εταιρείας που δεν έχει µετοχικό κεφάλαιο, το εδάφιο αυτό
δεν απαιτεί την αποστολή των προαναφερόµενων εγγράφων σε µέλος της
εταιρείας που δεν δικαιούται να λαµβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων ή
σε κάτοχο οµολόγων της εταιρείας, που δεν δικαιούται µε τον τρόπο αυτό·
(β) το εδάφιο αυτό δεν απαιτεί την αποστολή αντιγράφων των εγγράφων
εκείνων —
(i) σε µέλος της εταιρείας ή κάτοχο χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας, που
σε κάθε περίπτωση είναι πρόσωπο που δεν δικαιούται να πάρει ειδοποιήσεις
γενικών συνελεύσεων της εταιρείας και των οποίων τη διεύθυνση δεν γνωρίζει
η εταιρεία·
(ii) σε περισσότερους από ένα κοινούς κατόχους µετοχών ή χρεωστικών
οµολόγων, κανένας από τους οποίους δεν δικαιούται να λάβει τέτοιες
ειδοποιήσεις· ή
(iii) σε περίπτωση κατόχων από κοινού µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων από
τους οποίους µερικοί δικαιούνται και µερικοί δεν δικαιούνται να λαµβάνουν
τέτοιες ειδοποιήσεις σε εκείνους που δεν δικαιούνται σε αυτό· και
(γ) αν τα αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων δεν αποσταλούν
τουλάχιστον είκοσι µία ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνέλευσης,
ανεξάρτητα από το γεγονός εκείνο, λογίζονται ότι αποστάληκαν κατάλληλα αν
συµφωνηθεί µε τον τρόπο αυτό, από όλα τα µέλη που δικαιούνται να
παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση.
(2) Μέλος εταιρείας, είτε αυτό δικαιούται να λάβει αντίγραφα ισολογισµών της
εταιρείας είτε όχι, και κάτοχος χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας, είτε αυτός
δικαιούται σε αυτό είτε όχι, δικαιούται µετά από αίτηση να λάβει χωρίς
πληρωµή αντίγραφο του τελευταίου ισολογισµού της εταιρείας,
περιλαµβανόµενου κάθε αντίγραφου που απαιτείται από το νόµο να
επισυνάπτεται σε αυτό, µαζί µε αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών για τον
ισολογισµό.
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(3) Αν γίνει παράλειψη συµµόρφωσης µε το εδάφιο (1), η εταιρεία και κάθε
αξιωµατούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο που
δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες, και αν όταν πρόσωπο ζητά οποιοδήποτε
έγγραφο που δικαιούται να λάβει σύµφωνα µε το εδάφιο (2), γίνεται παράλειψη
συµµόρφωσης µέσα σε επτά ηµέρες από την υποβολή της απαίτησης, η εταιρεία

και κάθε ένας αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για την παράλειψη
υπόκειται σε πρόστιµο παράλειψης, εκτός αν αποδειχτεί ότι το πρόσωπο εκείνο
υπόβαλε ήδη αίτηση και του δόθηκε αντίγραφο του εγγράφου.
(4) Οι προηγούµενες διατάξεις του άρθρου αυτού δεν τυγχάνουν εφαρµογής
σχετικά µε ισολογισµό ιδιωτικής εταιρείας, που υποβλήθηκε ενώπιον της πριν
από την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού, και το δικαίωµα προσώπου να λάβει
αντίγραφο οποιουδήποτε τέτοιου ισολογισµού και η ευθύνη της εταιρείας
σχετικά µε παράλειψη ικανοποίησης εκείνου του δικαιώµατος είναι η ίδια όπως
θα ήταν αν ο Νόµος αυτός δεν είχε θεσπιστεί.
∆ιορισµός και αµοιβή
ελεγκτών.

153.—(1) Κάθε εταιρεία σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση διορίζει ελεγκτή ή
ελεγκτές για να κατέχουν το αξίωµα από τη λήξη της ετήσιας εκείνης γενικής
συνέλευσης µέχρι τη λήξη της επόµενης ετήσιας γενικής συνέλευσης.
(2) Σε οποιαδήποτε ετήσια γενική συνέλευση ελεγκτής που αποχωρεί,
επαναδιορίζεται, ανεξάρτητα µε ποιο τρόπο διορίστηκε, χωρίς έγκριση
ψηφίσµατος εκτός αν —
(α) δεν κατέχει τα προσόντα για επαναδιορισµό· ή
(β) στη συνέλευση εκείνη λήφθηκε απόφαση για διορισµό αντί αυτού άλλου
προσώπου ή που προνοεί ρητά ότι αυτός δεν θα επαναδιοριστεί· ή
(γ) έδωσε στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυµία του να
επαναδιοριστεί:
Νοείται ότι όταν δόθηκε ειδοποίηση για το προτεινόµενο ψήφισµα για το
διορισµό προσώπου ή προσώπων στη θέση του ελεγκτή που αποχωρεί, και
εξαιτίας του θανάτου, ανικανότητας ή ακαταλληλότητας του προσώπου εκείνου
ή όλων εκείνων των προσώπων, ανάλογα µε την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η
έγκριση του ψηφίσµατος, ο ελεγκτής που αποχωρεί δεν επαναδιορίζεται
αυτόµατα δυνάµει του εδαφίου αυτού.
(3) Όταν σε ετήσια γενική συνέλευση δεν διορίζονται ή δεν επαναδιορίζονται
ελεγκτές, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διορίσει πρόσωπο για την
πλήρωση της κενής θέσης.
(4) Η εταιρεία, µέσα σε µια εβδοµάδα από τη δυνατή άσκηση της εξουσίας από
το Υπουργικό Συµβούλιο βάσει του εδαφίου (3), δίνει ειδοποίηση σε αυτό για
το γεγονός, και, αν εταιρεία παραλείψει να δώσει ειδοποίηση όπως προνοείται
στο εδάφιο αυτό, η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που
ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο παράλειψης.
(5) Εκτός όπως προβλέπεται πιο κάτω, οι πρώτοι ελεγκτές εταιρείας δύνανται
να διοριστούν από τους σύµβουλους σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πρώτη
ετήσια γενική συνέλευση, και οι ελεγκτές που διορίστηκαν µε τον τρόπο αυτό
κατέχουν τη θέση µέχρι τη λήξη της συνέλευσης εκείνης:
Νοείται ότι —
(α) σε γενική συνέλευση η εταιρεία δύναται να παύει οποιουσδήποτε τέτοιους
ελεγκτές και να διορίζει στη θέση τους άλλα πρόσωπα που προτάθηκαν για
διορισµό από οποιοδήποτε µέλος της εταιρείας και η ειδοποίηση για την
πρόταση της για διορισµό δόθηκε στα µέλη της εταιρείας τουλάχιστον
δεκατέσσερις ηµέρες πριν από τη συνέλευση· και
(β) αν οι σύµβουλοι παραλείψουν να ασκήσουν τις εξουσίες που έχουν
σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό, η εταιρεία σε γενική συνέλευση δύναται να
διορίσει τους πρώτους ελεγκτές και οι αναφερόµενες εξουσίες των συµβούλων
τερµατίζονται.
(6) Οι σύµβουλοι δύνανται να πληρώσουν οποιαδήποτε κενή θέση ελεγκτή που

κενώθηκε έκτακτα αλλά όσο χρόνο η κενή αυτή θέση υπάρχει δύναται να
ενεργούν ο επιζώντας ή αυτός που συνεχίζει ελεγκτής ή ελεγκτές, αν υπάρχουν.
(7) Η αµοιβή των ελεγκτών εταιρείας —
(α) στην περίπτωση ελεγκτή που διορίστηκε από τους συµβούλους ή το
Υπουργικό Συµβούλιο, δύναται να καθοριστεί από τους συµβούλους ή το
Υπουργικό Συµβούλιο ανάλογα µε την περίπτωση·
(β) µε την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού, ορίζεται από την
εταιρεία σε γενική συνέλευση ή κατά τέτοιο τρόπο που η εταιρεία δυνατό να
αποφασίσει σε γενική συνέλευση.
Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, η έκφραση "αµοιβή" λογίζεται ότι
περιλαµβάνει οποιαδήποτε ποσά που καταβλήθηκαν από την εταιρεία
αναφορικά µε τις δαπάνες των ελεγκτών.
∆ιατάξεις ως προς
ψηφίσµατα σχετικά µε
διορισµό και παύση
ελεγκτών.

154.—(1) Ειδική ειδοποίηση απαιτείται για ψήφισµα σε ετήσια γενική
συνέλευση εταιρείας που να διορίζει ως ελεγκτή άλλο πρόσωπο από τον
ελεγκτή που αποχωρεί ή που να προβλέπει ρητά ότι ο ελεγκτής που αποχωρεί
δεν θα επαναδιοριστεί.
(2) Με τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης µε την οποία προτείνεται τέτοιο ψήφισµα
όπως προαναφέρθηκε, η εταιρεία αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση αντίγραφο
της στον ελεγκτή που αποχωρεί, αν υπάρχει.
(3) Όταν δίνεται ειδοποίηση τέτοιου προτεινόµενου ψηφίσµατος όπως
προαναφέρθηκε και ο ελεγκτής που αποχωρεί προχωρεί σε γραπτές
παραστάσεις προς την εταιρεία, αναφορικά µε το προτεινόµενο ψήφισµα (που
δεν υπερβαίνουν λογική έκταση) και ζητά τη γνωστοποίηση τους στα µέλη της
εταιρείας, η εταιρεία, εκτός αν οι παραστάσεις ληφθούν από αυτή πολύ αργά
για να δυνηθεί η εταιρεία να το κάνει, —
(α) σε οποιαδήποτε ειδοποίηση του ψηφίσµατος που δόθηκε σε µέλη της
εταιρείας, αναφέρει το γεγονός ότι έγιναν οι παραστάσεις· και
(β) αποστέλλει αντίγραφο των παραστάσεων σε κάθε µέλος της εταιρείας που
αποστέλλεται ειδοποίηση για τη συνέλευση (είτε προηγουµένως είτε µετά τη
λήψη των παραστάσεων από την εταιρεία),
και αν αντίγραφο των παραστάσεων δεν στάληκε όπως προαναφέρθηκε γιατί
λήφθηκε πολύ αργά από την εταιρεία ή εξαιτίας παράλειψης της εταιρείας, ο
ελεγκτής δύναται, χωρίς βλάβη του δικαιώµατος του να ακουστεί προφορικά,
να απαιτήσει να αναγνωστούν οι παραστάσεις κατά τη συνέλευση:
Νοείται ότι δεν είναι αναγκαία η αποστολή αντιγράφου των παραστάσεων ή η
ανάγνωση τους στη συνέλευση αν, στην αίτηση της εταιρείας ή οποιουδήποτε
προσώπου που ισχυρίζεται ότι είναι δυσαρεστηµένο, το ∆ικαστήριο
ικανοποιείται ότι γίνεται κατάχρηση των δικαιωµάτων που παραχωρούνται από
το άρθρο αυτό για εξασφάλιση άσκοπης δηµοσιότητας για δυσφηµιστικό θέµα.
και το ∆ικαστήριο δύναται να διατάξει την πληρωµή όλων ή µέρους των
εξόδων της εταιρείας σε αίτηση µε βάση το άρθρο αυτό να πληρωθούν ολικώς
ή µερικώς από τον ελεγκτή, παρά το γεγονός ότι αυτός δεν είναι µέρος στην
αίτηση.
(4) Το εδάφιο (3) εφαρµόζεται σε ψήφισµα για την παύση των πρώτων
ελεγκτών δυνάµει του εδαφίου (5) του άρθρου 153, όπως εφαρµόζεται σχετικά
µε ψήφισµα για µη επαναδιορισµό ελεγκτού που αποχωρεί.

Έλλειψη προσόντων για
διορισµό ως ελεγκτού.
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155.—(1) Πρόσωπο δεν έχει τα προσόντα για να διοριστεί ελεγκτής εταιρείας
εκτός αν —

(α) είναι µέλος σώµατος ελεγκτών που ιδρύθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο και
που είναι αναγνωρισµένο κατά τον ουσιώδη χρόνο από το Υπουργικό
Συµβούλιο για τους σκοπούς της διάταξης αυτής· ή
(β) είναι εξουσιοδοτηµένο κατά τον ουσιώδη χρόνο από το Υπουργικό
Συµβούλιο είτε διότι κατέχει παρόµοια προσόντα που αποχτήθηκαν εκτός του
Ηνωµένου Βασιλείου είτε ότι απόκτησε ικανοποιητική γνώση και πείρα είτε
κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του από µέλος σώµατος αναγνωρισµένων
λογιστών για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου αυτού είτε
εξαιτίας της άσκησης του επαγγέλµατος του λογιστή στη ∆ηµοκρατία πριν από
την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού:
Νοείται ότι το εδάφιο αυτό δεν τυγχάνει εφαρµογής σε περίπτωση ιδιωτικής
εταιρείας που κατά το χρόνο διορισµού του ελεγκτή είναι εξαιρούµενη ιδιωτική
εταιρεία.
(2) Κανένα από τα πιο κάτω πρόσωπα δεν έχει τα προσόντα να διοριστεί
ελεγκτής εταιρείας —
(α) αξιωµατούχος ή υπάλληλος της εταιρείας·
(β) πρόσωπο το οποίο είναι συνέταιρος ή εργοδοτείται από αξιωµατούχο ή
υπάλληλο της εταιρείας·
(γ) νοµικό πρόσωπο:
Νοείται ότι η παράγραφος (β) του εδαφίου αυτού δεν εφαρµόζεται στην
περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας που κατά το χρόνο διορισµού του ελεγκτή είναι
εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία.
Αναφορές στο εδάφιο αυτό σε αξιωµατούχο ή υπάλληλο ερµηνεύονται ότι δεν
περιλαµβάνουν αναφορές σε ελεγκτή.
(3) Πρόσωπο δεν έχει τα προσόντα να διοριστεί ελεγκτής εταιρείας αν δυνάµει
του εδαφίου (2), δεν κατέχει τα προσόντα για διορισµό ως ελεγκτής
οποιουδήποτε άλλου νοµικού προσώπου που είναι θυγατρική ή µητρική
εταιρεία της εταιρείας εκείνης ή θυγατρική της µητρικής εταιρείας της
εταιρείας εκείνης, ή που δεν θα είχε τα προσόντα να διοριστεί µε τον τρόπο
αυτό αν το νοµικό πρόσωπο ήταν εταιρεία.
4 του 166 του 1987.
Έκθεση των ελεγκτών
και δικαίωµα
πρόσβασης σε βιβλία
κλπ.
Ένατο Παράρτηµα.

(4) Οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο που ενεργεί ως ελεγκτής εταιρείας υπόκειται
σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.
156.—(1) Οι ελεγκτές καταρτίζουν έκθεση στα µέλη για τους λογαριασµούς
που ελέγκτηκαν από αυτούς και για κάθε ισολογισµό, λογαριασµό κερδοζηµιών
και όλων των λογαριασµών συγκροτηµάτων που τίθενται ενώπιον της εταιρείας
σε γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια του χρόνου που κατέχουν τη θέση τους
και η έκθεση περιλαµβάνει δηλώσεις αναφορικά µε τα θέµατα που αναφέρονται
στο 'Ενατο Παράρτηµα.
(2) Η έκθεση των ελεγκτών διαβάζεται ενώπιον της εταιρείας σε γενική
συνέλευση και είναι ανοικτή για επιθεώρηση από οποιοδήποτε µέλος.
(3) Κάθε ελεγκτής εταιρείας έχει το δικαίωµα πρόσβασης πάντοτε στα βιβλία
και λογαριασµούς και εντάλµατα δαπανών της εταιρείας και δικαιούται να
ζητήσει από τους αξιωµατούχους της εταιρείας τέτοιες πληροφορίες και
εξηγήσεις όπως κρίνει αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων των
ελεγκτών.
(4) Οι ελεγκτές εταιρείας δικαιούνται να παρίστανται σε οποιαδήποτε γενική
συνέλευση της εταιρείας και να λαµβάνουν όλες τις ειδοποιήσεις και άλλες
κοινοποιήσεις σχετικά µε οποιαδήποτε γενική συνέλευση τις οποίες
οποιοδήποτε µέλος δικαιούται να λαµβάνει και να ακούονται σε οποιαδήποτε

γενική συνέλευση που παρίστανται πάνω σε οποιοδήποτε µέρος των εργασιών
της συνέλευσης το οποίο τους ενδιαφέρει ως ελεγκτές.
Ερµηνεία αναφορών σε
έγγραφα προσαρτηµένα
σε λογαριασµούς.

157. Αναφορές στο Νόµο αυτό σε έγγραφο προσαρτηµένο ή που απαιτείται να
προσαρτηθεί σε λογαριασµούς εταιρείας ή οποιοδήποτε από αυτούς δεν
περιλαµβάνει την έκθεση των συµβούλων ή την έκθεση των ελεγκτών:
Νοείται ότι οποιαδήποτε πληροφορία που απαιτείται από το Νόµο αυτό να
δίνεται σε λογαριασµούς, και δύναται σύµφωνα µε αυτό να δίνεται σε
επισυναπτόµενη δήλωση, δύναται να δίνεται στην έκθεση των συµβούλων αντί
στους λογαριασµούς και, αν η πληροφορία αυτή παρέχεται µε τον τρόπο αυτό,
η έκθεση επισυνάπτεται στους λογαριασµούς και ο Νόµος αυτός τυγχάνει
εφαρµογής σχετικά µε αυτό κατά ακολουθία, εκτός από το ότι οι ελεγκτές
υποβάλλουν έκθεση για αυτή µόνο κατά την έκταση που παρέχει την
αναφερόµενη πληροφορία.
Επιθεώρηση

Έρευνα των υποθέσεων
µετά από αίτηση µελών.
8(α) του 76 του 1977.

158.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να διορίσει ένα ή περισσότερους
επιθεωρητές να ερευνήσουν τις υποθέσεις εταιρείας και υποβάλουν αναφορά
για αυτές µε τον τρόπο που το Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε καθορίσει —
(α) σε περίπτωση εταιρείας που έχει µετοχικό κεφάλαιο, µετά από αίτηση είτε
τουλάχιστον διακοσίων µελών είτε µελών που κατέχουν τουλάχιστον το ένα
δέκατο των εκδοµένων µετοχών·
(β) σε περίπτωση εταιρείας που δεν έχει µετοχικό κεφάλαιο, µετά από αίτηση
τουλάχιστον του ενός πέµπτου του αριθµού των προσώπων των εγγεγραµµένων
στο µητρώο µελών της εταιρείας.

8(β) του 76/77.

Έρευνα υποθέσεων της
εταιρείας σε άλλες
περιπτώσεις.

(2) Η αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται από τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που το
Υπουργικό Συµβούλιο δυνατό να απαιτήσει για να δείξει ότι οι αιτητές έχουν
βάσιµο λόγο να απαιτούν την έρευνα, και το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται,
πριν από το διορισµό επιθεωρητή, να απαιτήσει την παροχή ασφάλειας από
τους αιτητές για τέτοιο ποσό που το Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε καθορίσει,
για την πληρωµή των εξόδων της έρευνας.
159. Χωρίς βλάβη των εξουσιών του µε βάση το άρθρο 158, το Υπουργικό
Συµβούλιο —
(α) διορίζει ένα ή περισσότερους ικανούς επιθεωρητές να ερευνήσουν τις
υποθέσεις εταιρείας και υποβάλουν έκθεση πάνω σε αυτές µε τρόπο που το
Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε διατάξει, αν —
(i) η εταιρεία µε ειδική απόφαση· ή
(ii) το ∆ικαστήριο µε διάταγµα, δηλώνει ότι οι υποθέσεις της πρέπει να
ερευνηθούν από επιθεωρητή διορισµένο από το Υπουργικό Συµβούλιο· και
(β) δύναται να ενεργήσει µε τον τρόπο αυτό αν φανεί στο Υπουργικό
Συµβούλιο ότι υφίστανται περιστάσεις που υποδεικνύουν —
(i) ότι οι εργασίες της διεξάγονται µε πρόθεση καταδολίευσης των πιστωτών
της ή των πιστωτών οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή διαφορετικά µε δόλιο ή
παράνοµο σκοπό ή µε τρόπο που να καταπιέζει οποιοδήποτε µέρος των µελών
της ή ότι αυτή συστάθηκε µε δόλιο ή παράνοµο σκοπό·
(ii) ότι τα πρόσωπα που ασχολούνται µε τη σύστασή της ή τη διαχείριση των
υποθέσεών της είναι σχετικά µε αυτές ένοχα απάτης, πληµµελούς εκτέλεσης ή
άλλης κακής διαγωγής προς αυτή ή τα µέλη της· ή
(iii) ότι δεν δόθηκαν όλες οι πληροφορίες στα µέλη της, σχετικά µε τις
υποθέσεις της που εύλογα ανέµεναν.

Εξουσία επιθεωρητών
να ερευνούν στις
υποθέσεις σχετιζόµενων
εταιρειών.

160. Αν επιθεωρητής που διορίστηκε σύµφωνα µε το εδάφιο 158 ή 159 για να
ερευνήσει τις υποθέσεις εταιρείας το κρίνει αναγκαίο για τους σκοπούς της
έρευνάς του να ερευνήσει και τις υποθέσεις άλλου νοµικού προσώπου που είναι
ή σε οποιοδήποτε σχετικό χρόνο ήταν θυγατρικό της εταιρείας ή µητρική
εταιρεία ή θυγατρικής της µητρικής της ή µητρικής της θυγατρικής της, αυτός
έχει εξουσία να ενεργήσει µε τον τρόπο αυτό, και υποβάλλει έκθεση για τις
υποθέσεις του άλλου νοµικού προσώπου στην έκταση που κρίνει ότι τα
αποτελέσµατα της έρευνας του αυτής σχετίζονται µε την έρευνα των
υποθέσεων της εταιρείας που αναφέρθηκε αρχικά.

Παρουσίαση εγγράφων,
και µαρτυρία, κατά την
έρευνα.

161.—(1) Αποτελεί καθήκον όλων των αξιωµατούχων και αντιπροσώπων της
εταιρείας και όλων των αξιωµατούχων και αντιπροσώπων άλλων νοµικών
προσώπων των οποίων οι υποθέσεις ερευνούνται δυνάµει του άρθρου 160, να
παρουσιάσουν στους επιθεωρητές όλα τα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας ή τα
σχετικά µε την εταιρεία, ανάλογα µε την περίπτωση, ή του άλλου νοµικού
προσώπου που βρίσκονται στη φύλαξη ή εξουσία τους, και διαφορετικά να
παρέχουν στους επιθεωρητές κάθε βοήθεια σχετικά µε την έρευνα, την οποία
εύλογα µπορούν να παρέχουν.
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(2) Επιθεωρητής δύναται να εξετάζει ενόρκως τους αξιωµατούχους και
αντιπροσώπους της εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου σχετικά µε τις
εργασίες του και δύναται κατά ακολουθία να επάγει όρκο.
(3) Αν αξιωµατούχος ή αντιπρόσωπος εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου
αρνηθεί να παρουσιάσει στους επιθεωρητές οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που
οφείλει µε βάση το άρθρο αυτό να παρουσιάσει µε τον τρόπο αυτό, ή αρνείται
να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που τίθεται σε αυτόν από τους
επιθεωρητές αναφορικά µε τις υποθέσεις της εταιρείας ή άλλου νοµικού
προσώπου, ανάλογα µε την περίπτωση, οι επιθεωρητές δύνανται να
βεβαιώσουν γραπτώς στο ∆ικαστήριο την άρνηση και τότε το ∆ικαστήριο
δύναται να εξετάσει την υπόθεση, και µετά την ακρόαση οποιωνδήποτε
µαρτύρων που πιθανό να παρουσιαστούν εναντίον ή εκ µέρους αυτού που
φέρεται υπαίτιος και µετά την ακρόαση οποιασδήποτε δήλωσης που πιθανό να
υποβληθεί για υπεράσπιση, να επιβάλει ποινή στον υπαίτιο µε τον ίδιο τρόπο
ως να ήταν ένοχος περιφρόνησης του ∆ικαστηρίου.
(4) Αν επιθεωρητής για τους σκοπούς της έρευνάς του κρίνει αναγκαίο ότι
πρόσωπο που αυτός δεν έχει εξουσία να εξετάσει ενόρκως πρέπει να εξεταστεί
µε τον τρόπο αυτό, αυτός δύναται να υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο και το
∆ικαστήριο δύναται αν το κρίνει ορθό, να διατάξει εκείνο το πρόσωπο να
παραστεί και εξεταστεί ενόρκως ενώπιόν του πάνω σε οποιοδήποτε θέµα που
σχετίζεται µε την έρευνα και κατά την εξέταση αυτή —
(α) ο επιθεωρητής δύναται να λάβει µέρος σε αυτή προσωπικά ή µε δικηγόρο·
(β) το ∆ικαστήριο δύναται να υποβάλει στο εξεταζόµενο πρόσωπο τέτοιες
ερωτήσεις που τούτο ήθελε κρίνει ορθό·
(γ) το εξεταζόµενο πρόσωπο απαντά όλες τις ερωτήσεις που το ∆ικαστήριο
δυνατό να θέσει ή να επιτρέψει να τεθούν σε αυτό, αλλά δύναται να διορίσει µε
δικά του έξοδα δικηγόρο, ο οποίος θα είναι ελεύθερος να του υποβάλει τέτοιες
ερωτήσεις όπως το ∆ικαστήριο θεωρήσει δίκαιο για το σκοπό να το καταστήσει
ικανό να εξηγήσει ή τροποποιήσει οποιεσδήποτε απαντήσεις που δόθηκαν από
αυτό, και πρακτικά της εξέτασης θα τηρούνται γραπτώς, και θα διαβάζονται σε
ή από, και υπογράφονται από, το εξεταζόµενο πρόσωπο, και δυνατό µετά να
χρησιµοποιηθούν σε µαρτυρία εναντίον του:
Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου
αυτού, το ∆ικαστήριο δύναται να επιδικάσει στο πρόσωπο που εξετάστηκε
τέτοια έξοδα που δυνατό να κρίνει σωστό, και οποιαδήποτε τέτοια
επιδικασθέντα έξοδα καταβάλλονται ως µέρος των εξόδων έρευνας.

(5) Στο άρθρο αυτό, αναφορά σε αξιωµατούχους ή αντιπροσώπους
περιλαµβάνει προηγούµενους, ως και υφιστάµενους αξιωµατούχους ή
αντιπροσώπους, ανάλογα µε την περίπτωση, και για τους σκοπούς του άρθρου
αυτού, η έκφραση "αντιπρόσωπος" σχετικά µε εταιρεία ή άλλο νοµικό
πρόσωπο, περιλαµβάνει τους τραπεζίτες και δικηγόρους της εταιρείας ή άλλου
νοµικού προσώπου και οποιαδήποτε πρόσωπα που απασχολούνται από την
εταιρεία ή άλλου νοµικού προσώπου ως ελεγκτές, είτε τα πρόσωπα εκείνα είναι
αξιωµατούχοι της εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου είτε όχι.
Έκθεση επιθεωρητών.

162.—(1) Οι επιθεωρητές δύνανται, και αν διαταχθούν µε τον τρόπο αυτό, από
το Υπουργικό Συµβούλιο, πρέπει, να υποβάλλουν ενδιάµεσες εκθέσεις στο
Υπουργικό Συµβούλιο, και κατά το τέλος της έρευνας, υποβάλλουν τελική
έκθεση στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Κάθε τέτοια έκθεση είναι έγγραφη ή έντυπη, όπως ήθελε διατάξει το
Υπουργικό Συµβούλιο.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο —
(α) αποστέλλει αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης που υποβάλλεται από τους
επιθεωρητές στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας·
(β) αν το Υπουργικό Συµβούλιο το κρίνει σωστό, παρέχει αντίγραφό της µετά
από αίτηση και µε την πληρωµή του καθορισµένου τέλους σε οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο που είναι µέλος της εταιρείας ή άλλο νοµικό πρόσωπο που
αναφέρεται στην έκθεση δυνάµει του άρθρου 160 ή του οποίου τα συµφέροντα
ως πιστωτή της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νοµικού προσώπου όπως
προαναφέρθηκε, φαίνονται στο Υπουργικό Συµβούλιο ότι επηρεάζονται·
(γ) όταν οι επιθεωρητές διορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 158, παρέχουν, µετά
από αίτηση των αιτητών για την έρευνα, αντίγραφο σε αυτούς· και
(δ) όταν οι επιθεωρητές διορίζονται µε βάση το άρθρο 159 κατά ακολουθία µε
διάταγµα του ∆ικαστηρίου, παρέχουν αντίγραφο στο ∆ικαστήριο, και επίσης
πρέπει να µεριµνήσουν για να εκτυπωθεί και δηµοσιευτεί η έκθεση.

∆ιαδικασία µετά την
έκθεση επιθεωρητή.

163.—(1) Αν από οποιαδήποτε έκθεση που καταρτίστηκε σύµφωνα µε το
εδάφιο 162, ήθελε φανεί στο Υπουργικό Συµβούλιο ότι πρόσωπο είναι ένοχο
αδικήµατος για το οποίο είναι ποινικά υπεύθυνο σε σχέση µε την εταιρεία ή
άλλο νοµικό πρόσωπο οι υποθέσεις του οποίου έχουν ερευνηθεί δυνάµει του
εδαφίου 160, το Υπουργικό Συµβούλιο παραπέµπει το θέµα στο Γενικό
Εισαγγελέα.
(2) Αν, όταν οποιοδήποτε θέµα αποστέλλεται στο Γενικό Εισαγγελέα δυνάµει
του άρθρου αυτού, αυτός θεωρήσει ότι η υπόθεση είναι από αυτές που πρέπει
να ασκηθεί ποινική δίωξη, αυτός εγείρει διαδικασία κατά ακολουθία, και
αποτελεί καθήκον όλων των αξιωµατούχων και αντιπροσώπων της εταιρείας ή
άλλου νοµικού προσώπου όπως προαναφέρθηκε, ανάλογα µε την περίπτωση,
άλλου ή του κατηγορουµένου στη διαδικασία, να δώσουν σε αυτόν κάθε
βοήθεια σχετικά µε την ποινική δίωξη, που εύλογα δύνανται να δώσουν.
Το εδάφιο (5) του άρθρου 161 εφαρµόζεται για τους σκοπούς του εδαφίου
αυτού όπως αυτό εφαρµόζεται για τους σκοπούς του άρθρου εκείνου.
(3) Αν, στην περίπτωση νοµικού προσώπου που υπόκειται σε εκκαθάριση µε
βάση το Νόµο αυτό, φανεί στο Υπουργικό Συµβούλιο από οποιαδήποτε τέτοια
έκθεση όπως προαναφέρθηκε ότι είναι σκόπιµο να πράξει µε τον τρόπο αυτό,
εξαιτίας τέτοιων καταστάσεων όπως αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) ή (ii)
της παραγράφου (β) του άρθρου 159, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, εκτός
αν το νοµικό πρόσωπο βρίσκεται υπό εκκαθάριση από το ∆ικαστήριο, να
µεριµνήσει να υποβληθεί αίτηση για την εκκαθάρισή της µε τον τρόπο αυτό αν
το ∆ικαστήριο το θεωρήσει ορθό και δίκαιο ότι πρέπει να εκκαθαριστεί ή

αίτηση για διάταγµα µε βάση το άρθρο 202 ή και τα δύο.
(4) Αν από οποιαδήποτε τέτοια έκθεση όπως προαναφέρθηκε φανεί στο
Υπουργικό Συµβούλιο ότι πρέπει για το δηµόσιο συµφέρον να ελαµβάνετο
διαδικασία από οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στην έκθεση, για
την ανάκτηση αποζηµιώσεων σχετικά µε δόλο, πληµµελή εκτέλεση ή άλλη
κακή διαγωγή αναφορικά µε την ίδρυση ή σύσταση εκείνου του νοµικού
προσώπου ή τη διαχείριση των υποθέσεών του, ή για την ανάκτηση
οποιασδήποτε ιδιοκτησίας του νοµικού προσώπου που κακώς διατέθηκε ή
κατακρατείται άδικα, δύναται να µεριµνήσει να εγερθεί διαδικασία στο όνοµα
του νοµικού προσώπου.
(5) Το Υπουργικό Συµβούλιο αποζηµιώνει το νοµικό πρόσωπο για όλα τά
έξοδα ή δαπάνες που υπέστηκε κατά ή σε σχέση µε οποιαδήποτε διαδικασία
που λήφθηκε σύµφωνα µε το εδάφιο (4).
∆απάνες έρευνας των
υποθέσεων εταιρείας.

164.—(1) Οι δαπάνες και τα συνεπακόλουθα για έρευνα επιθεωρητή που
διορίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση τις προηγούµενες διατάξεις
του Νόµου αυτού πληρώνονται αρχικά από την Κυβέρνηση, αλλά τα ακόλουθα
πρόσωπα ευθύνονται κατά την έκταση που αναφέρεται, να επιστρέψουν τα
χρήµατα στην Κυβέρνηση—
(α) πρόσωπο που καταδικάζεται µετά από ποινική δίωξη που ασκήθηκε υπό ή
από µέρους του Γενικού Εισαγγελέα ή που διατάσσεται να πληρώσει
αποζηµιώσεις ή αποκαταστήσει οποιαδήποτε ιδιοκτησία σε διαδικασία που
εγέρθηκε δυνάµει του εδαφίου (4) του άρθρου 163, δύναται στην ίδια
διαδικασία να διαταχθεί να πληρώσει τα προαναφερόµενα έξοδα όπως δυνατό
να οριστεί στο διάταγµα·
(β) νοµικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου εγείρεται διαδικασία όπως
προαναφέρθηκε ευθύνεται για το ποσό ή αξία οποιωνδήποτε ποσών ή
ιδιοκτησίας που ανακτάται από αυτό ως αποτέλεσµα της διαδικασίας εκείνης
και
(γ) εκτός αν, ως αποτέλεσµα της έρευνας ασκείται ποινική δίωξη υπό ή από
µέρους του Γενικού Εισαγγελέα—
(i) νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στην έκθεση, όταν ο επιθεωρητής
διορίστηκε διαφορετικά από αυτεπάγγελτα από το Υπουργικό Συµβούλιο,
ευθύνεται εκτός κατά την έκταση που το Υπουργικό Συµβούλιο διατάξει
διαφορετικά· και
(ii) οι αιτητές για την έρευνα όταν ο επιθεωρητής διορίστηκε µε βάση το άρθρο
158 ευθύνεται σε τέτοια έκταση, αν υπάρχει, όπως το Υπουργικό Συµβούλιο
δυνατό να διατάξει, και οποιοδήποτε ποσό για το οποίο ευθύνεται νοµικό
πρόσωπο δυνάµει της παραγράφου (β) του εδαφίου αυτού αποτελεί πρώτη
επιβάρυνση πάνω στα ποσά ή ιδιοκτησία που αναφέρονται στην παράγραφο
εκείνη.
(2) Η έκθεση ελεγκτή που διορίστηκε διαφορετικά από αυτεπάγγελτα από το
Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, αν αυτός το θεωρήσει ορθό, και οφείλει, αν το
Υπουργικό Συµβούλιο διατάξει µε τον τρόπο αυτό, να περιλαµβάνει εισήγηση
για τις οδηγίες, αν υπάρχουν, τις οποίες αυτός θεωρεί κατάλληλες, ότι κάτω υπό
το φως της έρευνας του θα δοθούν µε βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1).
(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες που
έγιναν από την Κυβέρνηση για ή αναφορικά µε διαδικασία που εγέρθηκε
δυνάµει του εδαφίου (4) του άρθρου 163 (περιλαµβανοµένων δαπανών που
έγιναν δυνάµει του εδαφίου (5) αυτού) θεωρούνται ως έξοδα της έρευνας που
απετέλεσαν βάση για τη διαδικασία.
(4) Οποιαδήποτε ευθύνη για αποπληρωµή της Κυβέρνησης που επιβάλλεται
από τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) µε την επιφύλαξη της

ικανοποίησης του δικαιώµατος της Κυβέρνησης για την επιστροφή των
χρηµάτων, είναι επίσης ευθύνη για αποζηµίωση όλων των προσώπων εναντίον
ευθύνης µε βάση την παράγραφο (γ) αυτού, και οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη που
επιβάλλεται σύµφωνα µε την αναφερόµενη παράγραφο (α) µε την επιφύλαξη
των πιο πάνω, αποτελεί ευθύνη για την παροχή αποζηµίωσης σε όλα τα
πρόσωπα έναντι ευθύνης µε βάση την αναφερόµενη παράγραφο (β)· και
οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ευθύνη µε βάση την αναφερόµενη παράγραφο (α) ή
(β) ή οποιαδήποτε υποπαράγραφο της αναφερόµενης παραγράφου (γ)
δικαιούται σε συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει ευθύνη µε
βάση την ίδια παράγραφο ή υποπαράγραφο ανάλογα µε την περίπτωση,
σύµφωνα µε το ποσό της αντίστοιχης τους ευθύνης δυνάµει αυτών.
(5) Οι δαπάνες που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση µε βάση το άρθρο αυτό
κατά την έκταση που δεν ανακτώνται µε βάση αυτό, πληρώνονται από τις
δηµόσιες προσόδους.
Έκθεση επιθεωρητών
αποτελεί µαρτυρία.

165. Αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης οποιωνδήποτε επιθεωρητών που
διορίστηκαν µε βάση τις προηγούµενες διατάξεις του Νόµου αυτού,
επικυρωµένο µε τη σφραγίδα της εταιρείας της οποίας οι υποθέσεις
ερευνήθηκαν, είναι αποδεκτό σε οποιαδήποτε νοµική διαδικασία ως µαρτυρία
της γνώµης των επιθεωρητών σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αναφέρεται
στην έκθεση.

∆ιορισµός και εξουσίες
επιθεωρητών να
ερευνούν ιδιοκτησία
εταιρείας.

166.—(1) Όταν φανεί στο Υπουργικό Συµβούλιο ότι υπάρχει εύλογη αιτία να
ενεργήσει µε τον τρόπο αυτό, αυτό δύναται να διορίσει ένα ή περισσότερους
ικανούς επιθεωρητές να ερευνήσουν και υποβάλουν έκθεση ως προς τα µέλη
οποιασδήποτε εταιρείας και διαφορετικά σχετικά µε την εταιρεία, για το σκοπό
του καθορισµού των πραγµατικών προσώπων που είχαν ή έχουν οικονοµικό
συµφέρον στην επιτυχία ή αποτυχία, πραγµατική ή φαινοµενική, της εταιρείας
ή δύνανται να ελέγχουν ή επηρεάζουν ουσιαστικά την πολιτική της εταιρείας.
(2) Ο διορισµός επιθεωρητή βάσει του άρθρου αυτού δύναται να ορίζει το
σκοπό της έρευνάς του, είτε σχετικά µε τα θέµατα ή την περίοδο που θα
διαρκέσει ή διαφορετικά, και ειδικά δύναται να περιορίζει την έρευνα σε
θέµατα συνδεδεµένα µε ορισµένες µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα.
(3) Όταν γίνεται αίτηση στο Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση το άρθρο αυτό
σχετικά µε ορισµένες µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα εταιρείας από µέλη της
εταιρείας, και ο αριθµός των αιτητών ή το ποσό των µετοχών που κατέχονται
από αυτούς δεν είναι λιγότερο από εκείνο που απαιτείται για αίτηση από το
άρθρο 158, για το διορισµό επιθεωρητή, το Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει
επιθεωρητή για να διεξάγει την έρευνα εκτός αν ικανοποιηθεί ότι η αίτηση είναι
ενοχλητική και ο διορισµός του επιθεωρητή δεν αποκλείει από το πλαίσιο της
έρευνάς του οποιοδήποτε θέµα που απαιτείται από την αίτηση να περιληφθεί
στην έρευνα, εκτός, αν κατά την έκταση που το Υπουργικό Συµβούλιο
ικανοποιηθεί ότι δεν είναι εύλογη η διερεύνηση του θέµατος εκείνου.
(4) Τηρουµένων των όρων διορισµού επιθεωρητή οι εξουσίες του
περιλαµβάνουν την έρευνα για την ύπαρξη περιστάσεων οι οποίες
υποδηλώνουν την ύπαρξη διευθέτησης ή συνεννόησης που, αν και δεν είναι
νοµικά δεσµευτική, τηρείται ή είναι ενδεχόµενο να τηρείται στην πρακτική και
είναι σχετική µε τους σκοπούς της έρευνάς του.
(5) Για τους σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, τα
άρθρα 160 µέχρι 162 τυγχάνουν εφαρµογής µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις
των αναφορών στις υποθέσεις της εταιρείας ή σε εκείνες οποιουδήποτε άλλου
νοµικού προσώπου, αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε —
(α) τα αναφερόµενα άρθρα να τυγχάνουν εφαρµογής σε σχέση µε όλα τα
πρόσωπα που έχουν ή είχαν ή που ο επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει
ότι έχουν οικονοµικό συµφέρον από την επιτυχία ή αποτυχία ή τη φαινοµενική
επιτυχία ή αποτυχία της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νοµικού προσώπου
του οποίου τα µέλη, υπόκεινται σε έρευνα µαζί µε εκείνη της εταιρείας, ή

δύνανται να ελέγχουν ή επηρεάζουν ουσιαστικά την πολιτική της,
περιλαµβανοµένων και προσώπων που ενδιαφέρονται µόνο για λογαριασµό
άλλων, όπως αυτά τυγχάνουν εφαρµογής σε σχέση µε αξιωµατούχους και
αντιπροσώπους της εταιρείας ή του άλλου νοµικού προσώπου, ανάλογα µε την
περίπτωση· και
(β) το Υπουργικό Συµβούλιο δεν είναι υπόχρεο να εφοδιάζει την εταιρεία ή
άλλο πρόσωπο µε αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης επιθεωρητή που
διορίστηκε µε βάση το άρθρο αυτό ή µε πλήρες αντίγραφό της αν έχει τη γνώµη
ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη κοινοποίηση του περιεχοµένου της έκθεσης
ή τµηµάτων της αλλά µεριµνά όπως αντίγραφο τέτοιας έκθεσης ή τµηµάτων της
έκθεσης ανάλογα µε την περίπτωση, αναφορικά µε τα οποία δεν έχει τέτοια
γνώµη, φυλάγονται από τον έφορο.
(6) Οι δαπάνες οποιασδήποτε έρευνας σύµφωνα µε το άρθρο αυτό πληρώνονται
από το Υπουργικό Συµβούλιο από τις δηµόσιες προσόδους.
Εξουσία απαίτησης
πληροφοριών για
πρόσωπα που έχουν
συµφέρον σε µετοχές ή
χρεωστικά οµόλογα.

167.—(1) Όταν φαίνεται στο Υπουργικό Συµβούλιο ότι υπάρχει εύλογη αιτία
για έρευνα για την ιδιοκτησία µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων εταιρείας και
ότι δεν παρίσταται ανάγκη να διοριστεί επιθεωρητής για το σκοπό αυτό, το
Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να απαιτήσει από κάθε πρόσωπο που έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει —
(α) ότι έχει ή είχε συµφέρον σε εκείνες τις µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα· ή
(β) ότι σχετικά µε εκείνες τις µετοχές και τα χρεωστικά οµόλογα, ενεργεί ή
ενέργησε ως ο δικηγόρος ή αντιπρόσωπος προσώπου που έχει συµφέρον σε
αυτά,
να παράσχει σε αυτό οποιαδήποτε πληροφορία έχει ή εύλογα δύναται να
αναµένεται να λάβει για το υφιστάµενο ή παρελθόν συµφέρον σε εκείνες τις
µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα και τα ονόµατα και διευθύνσεις οποιωνδήποτε
προσώπων που έχουν συµφέρον και οποιωνδήποτε προσώπων που ενεργούν ή
ενέργησαν εκ µέρους τους σε σχέση µε τις µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα.
(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού πρόσωπο θεωρείται ότι έχει συµφέρον
σε µετοχή ή χρεωστικό οµόλογο αν έχει δικαίωµα να αποκτήσει ή διαθέσει τη
µετοχή ή χρεωστικό οµόλογο ή οποιοδήποτε συµφέρον σε αυτό ή να ασκήσει
το δικαίωµα ψήφου αναφορικά µε αυτά ή αν η συγκατάθεσή του είναι αναγκαία
για την άσκηση δικαιωµάτων άλλων προσώπων που έχουν συµφέρον σε αυτά ή
αν άλλα πρόσωπα που έχουν συµφέρον σε αυτά δύναται να απαιτηθεί από αυτά
ή είναι συνηθισµένα να ασκούν τα δικαιώµατα τους σύµφωνα µε τις οδηγίες
του.

3 του 166 του 1987.
Εξουσία επιβολής
περιορισµών σε µετοχές
ή χρεωστικά οµόλογα.

(3) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να δώσει πληροφορίες που απαιτείται να
δώσει µε βάση το άρθρο αυτό ή που ενώ δίνει τέτοιες πληροφορίες προβαίνει
σε δήλωση που γνωρίζει ότι είναι ψευδής σε ουσιώδη λεπτοµέρεια ή προβαίνει
απερίσκεπτα σε δήλωση που είναι ψευδής σε ουσιώδη λεπτοµέρεια, υπόκειται
σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της
φυλάκισης και του προστίµου.
168.—(1) Όταν φαίνεται στο Υπουργικό Συµβούλιο αναφορικά µε έρευνα µε
βάση το εδάφιο 166 ή 167, ότι υπάρχει δυσκολία για εξακρίβωση των σχετικών
γεγονότων αναφορικά µε οποιεσδήποτε µετοχές (εκδοµένες ή που θα εκδοθούν)
και ότι η δυσκολία οφείλεται εξολοκλήρου ή κυρίως στην απροθυµία των
ενδιαφεροµένων προσώπων ή οποιωνδήποτε από αυτά να βοηθήσουν την
έρευνα όπως απαιτεί ο Νόµος αυτός, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε
διάταγµα να διατάξει όπως οι µετοχές υπόκεινται στους περιορισµούς που
επιβλήθηκαν από το άρθρο αυτό µέχρι εκδόσεως περαιτέρω διατάγµατος.
(2) Εφόσο µετοχές διατάσσεται να υπόκεινται σε περιορισµούς που
επιβλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο αυτό —

(α) οποιαδήποτε µεταβίβαση των µετοχών εκείνων ή σε περίπτωση µετοχών
που δεν εκδόθηκαν, οποιαδήποτε µεταβίβαση του δικαιώµατος για έκδοσή τους
και οποιαδήποτε έκδοσή τους θα είναι άκυρη·
(β) Κανένα δικαίωµα ψήφου δεν θα ασκείται σχετικά µε τις µετοχές εκείνες·
(γ) δεν θα εκδίδονται περαιτέρω µετοχές αντί των µετοχών εκείνων ή κατά
ακολουθία µε οποιαδήποτε προσφορά που έγινε στον κάτοχό τους·
(δ) εκτός σε εκκαθάριση, καµιά πληρωµή δεν γίνεται από την εταιρεία για
οποιαδήποτε οφειλόµενα ποσά από την εταιρεία για εκείνες τις µετοχές είτε σε
σχέση µε το κεφάλαιο είτε διαφορετικά.
(3) Όταν το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει διάταγµα που διατάσσει όπως οι
µετοχές υπόκεινται στους αναφερόµενους περιορισµούς ή αρνείται να εκδώσει
διάταγµα που να διατάσσει όπως οι µετοχές παύσουν να υπόκεινται σε αυτούς,
οποιοδήποτε πρόσωπο δυσαρεστηµένο από αυτό δύναται να ζητήσει από το
∆ικαστήριο, και το ∆ικαστήριο δύναται, αν το θεωρήσει ορθό, να διατάξει όπως
οι µετοχές παύσουν να υπόκεινται στους αναφερόµενους περιορισµούς.
(4) Οποιοδήποτε διάταγµα, είτε είναι του Υπουργικού Συµβουλίου είτε του
∆ικαστηρίου, που διατάσσει όπως οι µετοχές παύσουν να υπόκεινται στους
αναφερόµενους περιορισµούς το οποίο ρητώς γίνεται µε σκοπό να επιτρέψει
µεταβίβαση των µετοχών εκείνων, δύναται να προνοεί τη συνέχιση των
περιορισµών που αναφέρθηκαν στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (2)
είτε εξολοκλήρου είτε µερικώς στην έκταση στην οποία σχετίζονται µε
οποιοδήποτε δικαίωµα που αποκτήθηκε ή προσφορά που έγινε πριν από τη
µεταβίβαση.
(5) Κάθε πρόσωπο που —
(α) ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωµα διάθεσης µετοχών για
τις οποίες γνωρίζει ότι υπόκεινται εκάστοτε στους αναφερόµενους
περιορισµούς ή για οποιοδήποτε δικαίωµα που εκδίδεται µαζί µε τις µετοχές
αυτές· ή
(β) ασκεί το δικαίωµα ψήφου σχετικά µε οποιεσδήποτε τέτοιες µετοχές, είτε ως
κάτοχος ή αντιπρόσωπος, ή διορίζει αντιπρόσωπο να ασκήσει το δικαίωµα
ψήφου σχετικά µε αυτές· ή
(γ) ενώ είναι κάτοχος οποιωνδήποτε τέτοιων µετοχών, παραλείπει να
γνωστοποιήσει ότι αυτές υπόκεινται στους αναφερόµενους περιορισµούς σε
οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν γνωρίζει ότι έχει γνώση για το γεγονός εκείνο
αλλά γνωρίζει ότι δικαιούται, αν δεν υπήρχαν οι αναφερόµενοι περιορισµοί, να
ασκήσει το δικαίωµα ψήφου, σχετικά µε τις µετοχές εκείνες είτε ως κάτοχος ή
αντιπρόσωπος,
703016340
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υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή
σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της
φυλάκισης και του προστίµου.
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(6) Όταν εκδίδονται µετοχές οποιασδήποτε εταιρείας κατά παράβαση των
αναφερόµενων περιορισµών η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της που
ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες
λίρες.
(7) Ποινική δίωξη δεν ασκείται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό παρά µε τη
συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα.
(8) Το άρθρο αυτό εφαρµόζεται αναφορικά µε χρεωστικά οµόλογα όπως αυτό
εφαρµόζεται σχετικά µε µετοχές.

Επιφύλαξη για
δικηγόρους και
τραπεζίτες.

169. Καµιά διάταξη στις προηγούµενες διατάξεις του Μέρους αυτού δεν
απαιτεί αποκάλυψη στο Υπουργικό Συµβούλιο ή σε επιθεωρητή που διορίστηκε
από αυτό—
(α) από δικηγόρο οποιασδήποτε προνοµιακής κοινοποίησης που έγινε σε αυτόν
µε εκείνη την ιδιότητα, εκτός σε σχέση µε το όνοµα και διεύθυνση του πελάτη
του· ή
(β) από τραπεζίτες εταιρείας µε αυτή την ιδιότητά τους, οποιεσδήποτε
πληροφορίες ως προς τις υποθέσεις οποιωνδήποτε από τους πελάτες τους
άλλους από την εταιρεία.
Σύµβουλοι και άλλοι Αξιωµατούχοι

Σύµβουλοι.

170. Κάθε εταιρεία που γράφτηκε κατά ή µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου
αυτού, άλλη από ιδιωτική εταιρεία, πρέπει να έχει τουλάχιστο δύο συµβούλους
και κάθε εταιρεία που γράφτηκε πριν από την ηµεροµηνία εκείνη (άλλη από
ιδιωτική εταιρεία), και κάθε ιδιωτική εταιρεία, πρέπει να έχει σύµβουλο.

Γραµµατέας.

171.—(1) Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει γραµµατέα και ο µόνος σύµβουλος δεν
δύναται να είναι επίσης γραµµατέας.
(2) Οτιδήποτε απαιτείται ή εξουσιοδοτείται να γίνει από ή στο γραµµατέα
δύναται, αν η θέση είναι κενή ή για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει γραµµατέας
αρµόδιος να ενεργεί, να γίνει από ή σε οποιοδήποτε βοηθό ή αναπληρωτή
γραµµατέα ή, αν δεν υπάρχει βοηθός ή αναπληρωτής γραµµατέας ικανός να
ενεργεί, από ή σε οποιοδήποτε αξιωµατούχο της εταιρείας που είναι
εξουσιοδοτηµένος γενικά ή ειδικά για αυτό από τους συµβούλους.

Απαγόρευση σε
ορισµένα πρόσωπα να
είναι µοναδικοί
σύµβουλοι ή
γραµµατείς.

172. Καµιά εταιρεία—
(α) δεν έχει ως γραµµατέα της εταιρείας οργανισµό, ο µοναδικός σύµβουλος
του οποίου είναι ο µοναδικός σύµβουλος της εταιρείας· ή
(β) δεν έχει ως µοναδικό σύµβουλο της εταιρείας οργανισµό ο µοναδικός
σύµβουλος του οποίου είναι γραµµατέας της εταιρείας.

Ακύρωση πράξεων που
έγιναν από πρόσωπο µε
διπλή ιδιότητα
συµβούλου και
γραµµατέα.

173. ∆ιάταξη που απαιτεί ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σύµβουλο και
το γραµµατέα δεν εκπληρώνεται αν αυτό εκτελεστεί από ή στο ίδιο πρόσωπο
που ενεργεί τόσο ως σύµβουλος όσο και ως ή στη θέση, του γραµµατέα.

Εγκυρότητα πράξεων
συµβούλων.

174. Οι πράξεις συµβούλου ή διαχειριστή είναι έγκυρες ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε έλλειψη η οποία δυνατό να αποκαλυφθεί αργότερα στο διορισµό ή
προσόντα του.

Περιορισµοί κατά το
διορισµό ή διαφήµιση
συµβούλου.

175.—(1) Πρόσωπο δεν δύναται να διοριστεί από το καταστατικό σύµβουλος
εταιρείας, και δεν δύναται να ονοµαστεί ως σύµβουλος ή προτεινόµενος
σύµβουλος εταιρείας σε πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται από ή εκ
µέρους της εταιρείας, ή ως προτεινόµενος σύµβουλος σε υπό ίδρυση εταιρεία
σε πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται σε σχέση µε εκείνη την υπό ίδρυση
εταιρεία ή σε δήλωση αντί πρόσκλησης για εγγραφή που παραδόθηκε στον
έφορο υπό ή εκ µέρους της εταιρείας, εκτός, αν πριν από την εγγραφή του
καταστατικού ή από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης για εγγραφή, ή την
παράδοση της δήλωσης αντί πρόσκλησης για εγγραφή, ανάλογα µε την
περίπτωση, έχει ο ίδιος ή µε αντιπρόσωπό του που έχει εξουσιοδοτηθεί
γραπτώς—
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(α) υπογράψει και παραδώσει στον έφορο εταιρειών για εγγραφή γραπτή
συγκατάθεση να ενεργεί ως τέτοιος σύµβουλος· και

(β) είτε—
(i) υπογράψει το ιδρυτικό έγγραφο για αριθµό µετοχών όχι λιγότερο των
µετοχών που απαιτούνται για το διορισµό του, αν υπάρχει· ή
(ii) λάβει από την εταιρεία και πληρώσει ή συµφωνήσει να πληρώσει για
µετοχές που απαιτούνται για το διορισµό του, αν υπάρχουν· ή
(iii) υπογράψει και παραδώσει στον έφορο για εγγραφή, γραπτή υποχρέωση ότι
θα πάρει από την εταιρεία και πληρώσει τις µετοχές του που απαιτούνται για το
διορισµό του αν υπάρχουν· ή
(iv) έκανε και παρέδωσε στον έφορο για εγγραφή θέσµια δήλωση που να
δηλώνει ότι αριθµός µετοχών, όχι λιγότερος των απαιτουµένων για το διορισµό
του, αν υπάρχουν, είναι γραµµένες στο όνοµά του.
(2) Όταν πρόσωπο υπόγραψε και παράδωσε υποχρέωση όπως προαναφέρθηκε
να λάβει και πληρώσει για τις µετοχές του που απαιτούνται για το διορισµό του,
είναι όσο αφορά εκείνες τις µετοχές, στην ίδια θέση που θα ήταν αν υπόγραφε
το ιδρυτικό έγγραφο για εκείνο τον αριθµό των µετοχών.
(3) Αναφορές στο άρθρο αυτό στη µετοχή που απαιτείται για το διορισµό
συµβούλου ή προτεινόµενου συµβούλου ερµηνεύονται ότι περιλαµβάνουν µόνο
µετοχή που απαιτείται για διορισµό ή µέσα σε περίοδο που προσδιορίζεται µε
αναφορά στο χρόνο διορισµού, και αναφορές σε αυτό σε µετοχές που
απαιτούνται για διορισµό θα ερµηνεύονται ανάλογα.
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(4) Κατά την αίτηση εγγραφής του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού
εταιρείας, ο αιτητής παραδίνει στον έφορο κατάλογο των προσώπων που
συγκατατέθηκαν να είναι σύµβουλοι της εταιρείας, και, αν ο κατάλογος
περιέχει το όνοµα οποιουδήποτε προσώπου που δεν έχει συγκατατεθεί µε τον
τρόπο αυτό, ο αιτητής υπόκειται σε πρόστιµο που δεν ξεπερνά τις διακόσιες
πενήντα λίρες.
(5) Το άρθρο αυτό δεν θα εφαρµόζεται σε —
(α) εταιρεία που δεν έχει µετοχικό κεφάλαιο· ή
(β) ιδιωτική εταιρεία· ή
(γ) εταιρεία που ήταν ιδιωτική πριν καταστεί δηµόσια εταιρεία· ή
(δ) σε πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται από ή εκ µέρους εταιρείας µετά
την πάροδο ενός έτους από την ηµεροµηνία που η εταιρεία είχε δικαίωµα να
αρχίσει εργασίες.

Μετοχές που
απαιτούνται για
διορισµό συµβούλων.

176. Χωρίς επηρεασµό των περιορισµών που επιβάλλονται από το άρθρο 175,
αποτελεί καθήκον κάθε συµβούλου που οφείλει σύµφωνα µε το καταστατικό
της εταιρείας να κατέχει ορισµένο αριθµό µετοχών για διορισµό του, και που
δεν είναι ακόµη προσοντούχος, να εξασφαλίσει το προσόν του µέσα σε δύο
µήνες µετά το διορισµό του ή τέτοιου συντοµότερου χρονικού διαστήµατος που
δυνατό να ορίζεται από το καταστατικό.
(2) Για το σκοπό οποιασδήποτε διάταξης το καταστατικό που απαιτεί όπως
σύµβουλος ή διαχειριστής κατέχει ορισµένο αριθµό µετοχών, ο κοµιστής
εντάλµατος µετοχών τίτλου δεν θεωρείται ότι κατέχει τις µετοχές που ορίζονται
στο ένταλµα µετοχών.
(3) Το αξίωµα συµβούλου εταιρείας κενώνεται αν ο σύµβουλος δεν αποκτήσει
το προσόν να κατέχει µετοχές µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία του
διορισµού του, ή µέσα σε τέτοιο µικρότερο χρόνο όπως δυνατό να ορίζεται από
το καταστατικό, ή αν µετά την εκπνοή της περιόδου που αναφέρθηκε ή
µικρότερου χρόνου παύει οποτεδήποτε να κατέχει το προσόν του.

(4) Πρόσωπο που εγκαταλείπει αξίωµα βάσει του άρθρου αυτού δεν είναι ικανό
να επαναδιοριστεί ως σύµβουλος της εταιρείας µέχρι να αποκτήσει το προσόν
του.
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∆ιορισµός συµβούλων,
να ψηφίζεται ατοµικά.

(5) Αν µετά την εκπνοή της αναφερόµενης περιόδου ή µικρότερου χρόνου
οποιοδήποτε µη προσοντούχο πρόσωπο ενεργεί ως σύµβουλος της εταιρείας,
τούτο υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε
ηµέρα µεταξύ της εκπνοής της περιόδου που αναφέρθηκε ή µικρότερου χρόνου
ή της ηµέρας που έπαυσε να κατέχει το προσόν, ανάλογα µε την περίπτωση, και
της τελευταίας ηµέρας που αποδείχτηκε ότι ενέργησε ως σύµβουλος.
177.—(1) Σε γενική συνέλευση εταιρείας άλλης από ιδιωτική εταιρεία, δεν
υποβάλλεται πρόταση για το διορισµό δύο ή περισσοτέρων προσώπων ως
συµβούλων της εταιρείας µε ένα και µόνο ψήφισµα εκτός αν το ψήφισµα που
θα προταθεί έχει πρώτα συµφωνηθεί από τη συνέλευση χωρίς να δοθεί
οποιαδήποτε ψήφος εναντίον του.
(2) Ψήφισµα που προτάθηκε κατά παράβαση του άρθρου αυτού είναι άκυρο
ανεξάρτητα αν υπήρξε ένσταση έναντι της πρότασής του κατά τον ουσιώδη
χρόνο:
Νοείται ότι —
(α) το εδάφιο αυτό δεν εκλαµβάνεται ότι αποκλείει την ισχύ του άρθρου 174·
και
(β) όταν ψήφισµα που προτείνεται µε τον τρόπο αυτό εγκρίνεται, καµιά διάταξη
δεν εφαρµόζεται για τον αυτόµατο επαναδιορισµό των συµβούλων που
αποχώρησαν, ελλείψει άλλου διορισµού.
(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, πρόταση για έγκριση διορισµού
προσώπου ή για ονοµασία προσώπου για διορισµό θεωρείται ως πρόταση για το
διορισµό του.
(4) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό, δεν εφαρµόζεται σε ψήφισµα που αλλάσσει
το καταστατικό εταιρείας.

Παύση συµβούλων.

178.—(1) Εταιρεία δύναται µε σύνηθες ψήφισµα να παύσει σύµβουλο πριν από
τη λήξη της θητείας του, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαµβάνεται στο
καταστατικό της ή σε οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ της εταιρείας και αυτού:
Νοείται ότι σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας το εδάφιο αυτό δεν παρέχει
εξουσία για την παύση συµβούλου που κατέχει ισόβια θέση κατά την έναρξη
της ισχύος του Νόµου αυτού ανεξάρτητα αν αυτός είναι υποχρεωµένος να
αποχωρήσει λόγω περιορισµού του ορίου ηλικίας σύµφωνα µε το καταστατικό
ή διαφορετικά.
(2) Απαιτείται ειδική ειδοποίηση για οποιοδήποτε ψήφισµα για παύση
συµβούλου µε βάση το άρθρο αυτό ή για το διορισµό κάποιου στη θέση
συµβούλου που παύθηκε µε τον τρόπο αυτό στη συνέλευση που αυτός παύεται,
και µε την παραλαβή ειδοποίησης του προτεινόµενου ψηφίσµατος για την
παύση συµβούλου µε βάση το άρθρο αυτό, η εταιρεία αποστέλλει αµέσως στον
ενδιαφερόµενο σύµβουλο, αντίγραφό της και ο σύµβουλος δικαιούται να
ακουστεί στη συνέλευση για το ψήφισµα είτε αυτός είναι µέλος της εταιρείας
είτε όχι.
(3) Όταν δίνεται ειδοποίηση προτεινόµενου ψηφίσµατος για την παύση
συµβούλου µε βάση το άρθρο αυτό και ο ενδιαφερόµενος σύµβουλος κάνει
γραπτές παραστάσεις εύλογης διάρκειας προς την εταιρεία σχετικά µε αυτή και
ζητά την κοινοποίησή τους στα µέλη της εταιρείας, η εταιρεία, εκτός αν οι
παραστάσεις λήφθηκαν αργά για να δυνηθεί η εταιρεία να ενεργήσει µε τον
τρόπο αυτό—

(α) δηλώνει το γεγονός ότι έγιναν οι παραστάσεις σε οποιαδήποτε ειδοποίηση
για το ψήφισµα που δόθηκε στα µέλη της εταιρείας· και
(β) αποστέλλει αντίγραφο των παραστάσεων σε κάθε µέλος της εταιρείας στο
οποίο αποστέλλεται ειδοποίηση της συνέλευσης (πριν από ή µετά τη λήψη των
παραστάσεων από την εταιρεία),
και αν δεν αποσταλεί αντίγραφο των παραστάσεων όπως προαναφέρθηκε λόγω
της καθυστέρησης της παραλαβής τους ή λόγω παράλειψης από την εταιρεία, ο
σύµβουλος δύναται, χωρίς βλάβη του δικαιώµατός του να ακουστεί προφορικά,
να απαιτήσει να αναγνωστούν στη συνέλευση οι παραστάσεις:
Νοείται ότι δεν υπάρχει ανάγκη να αποσταλούν αντίγραφα των παραστάσεων
και δεν υπάρχει ανάγκη να διαβαστούν οι παραστάσεις κατά τη συνέλευση αν,
µε αίτηση της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που ισχυρίζεται ότι
είναι δυσαρεστηµένο, το ∆ικαστήριο ικανοποιηθεί ότι έγινε κατάχρηση των
δικαιωµάτων που χορηγούνται από το άρθρο αυτό για την εξασφάλιση περιττής
δηµοσιότητας σε δυσφηµιστικό θέµα, το δε ∆ικαστήριο δύναται να διατάξει να
καταβληθούν τα έξοδα της εταιρείας εξολοκλήρου ή µερικώς σε αίτηση µε
βάση το άρθρο αυτό από το σύµβουλο ανεξάρτητα του ότι αυτός δεν είναι
µέρος στην αίτηση.
(4) Κενή θέση που δηµιουργήθηκε µε την παύση συµβούλου µε βάση το άρθρο
αυτό, αν δεν πληρωθεί στη συνέλευση στην οποία αυτός παύθηκε, δύναται να
πληρωθεί ως θέση που κενώθηκε έκτακτα.
(5) Πρόσωπο που διορίστηκε σύµβουλος στη θέση προσώπου που παύθηκε µε
βάση το άρθρο αυτό, για το σκοπό προσδιορισµού του χρόνου που αυτός ή
οποιοσδήποτε άλλος σύµβουλος θα αποχωρήσει, θεωρείται ότι έγινε σύµβουλος
την ηµέρα που το πρόσωπο στη θέση του οποίου διορίζεται, διορίστηκε ως
σύµβουλος για τελευταία φορά.
(6) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν εκλαµβάνεται ότι αποστερεί πρόσωπο
που παύθηκε σύµφωνα µε το άρθρο αυτό από αποζηµιώσεις ή ζηµιές
πληρωτέες σε αυτό σχετικά µε τον τερµατισµό του διορισµού του ως
συµβούλου ή από οποιοδήποτε διορισµό που τερµατίζεται µαζί µε το διορισµό
του ως συµβούλου ή ότι περιορίζει οποιαδήποτε εξουσία για την παύση
σύµβούλου που δυνατό να υφίσταται ανεξάρτητα από το άρθρο αυτό.
∆ιατάξεις για µη
αποκατασταθέντες
πτωχεύσαντες που
ενεργούν ως σύµβουλοι.
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179.—(1) Αν πρόσωπο που είναι µη αποκατασταθείς πτωχεύσας ενεργεί ως
σύµβουλος, ή αµέσως ή εµµέσως λαµβάνει µέρος ή ενδιαφέρεται στη διοίκηση,
εταιρείας εκτός µετά από άδεια του ∆ικαστηρίου που το εκήρυξε σε πτώχευση,
καταδικάζεται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο
έτη ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις
δύο ποινές της φυλάκισης και του προστίµου:
Νοείται ότι πρόσωπο δεν είναι ένοχο αδικήµατος σύµφωνα µε το άρθρο αυτό
λόγω του ότι ενώ ήταν µη αποκατασταθείς πτωχεύσας, ενέργησε ως
σύµβουλος, ή έλαβε µέρος ή ενδιαφερόταν για τη διοίκηση εταιρείας αν κατά
την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού ενεργούσε ως σύµβουλος, ή ελάµβανε
µέρος ή ενδιαφερόταν για τη διοίκηση της εταιρείας και συνεχώς ενεργούσε µε
τον τρόπο αυτό, ελάµβανε µέρος και ενδιαφερόταν από την ηµεροµηνία εκείνη,
η δε πτώχευση ήταν πριν από την ηµεροµηνία εκείνη.
(2) ∆εν δίνεται άδεια του ∆ικαστηρίου για τους σκοπούς του άρθρου αυτού
εκτός αν ειδοποίηση για την πρόθεση ότι θα υποβληθεί αίτηση για αυτό
επιδίδεται στον Επίσηµο Παραλήπτη και Έφορο, και αποτελεί καθήκον του, αν
έχει τη γνώµη ότι η αποδοχή της αίτησης είναι εναντίον του δηµόσιου
συµφέροντος, να παραστεί κατά την ακρόασή της και υποβάλει ένσταση για
την αποδοχή της αίτησης.
(3) Στο άρθρο αυτό η έκφραση "εταιρεία" περιλαµβάνει εταιρεία που

συστάθηκε εκτός της ∆ηµοκρατίας η οποία εγκαθίδρυσε ως τόπο εργασίας της
εντός της ∆ηµοκρατίας.
Εξουσία περιορισµού
δόλιων προσώπων από
του να διαχειρίζονται
εταιρείες.

180.—(1) Όταν —
(α) πρόσωπο καταδικάζεται για αδίκηµα σε σχέση µε την προαγωγή, σύσταση ή
διαχείριση εταιρείας· ή
(β) κατά τη διάρκεια διάλυσης εταιρείας, φαίνεται ότι πρόσωπο—
(i) υπήρξε ένοχο αδικήµατος για το οποίο έχει ευθύνη είτε καταδικάστηκε είτε
όχι, µε βάση το άρθρο 311· ή
(ii) υπήρξε διαφορετικά ένοχος, ενώ ήταν αξιωµατούχος της εταιρείας,
οποιασδήποτε απάτης σε σχέση µε την εταιρεία ή για παράβαση του
καθήκοντός του προς την εταιρεία,
το ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγµα που να διατάσσει ότι το πρόσωπο
εκείνο δεν δύναται, χωρίς την άδεια του ∆ικαστηρίου, να είναι σύµβουλος ή µε
οποιοδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα να ενδιαφέρεται ή λαµβάνει µέρος στη
διαχείριση εταιρείας για τέτοιο χρονικό διάστηµα που δυνατό να οριστεί στο
∆ιάταγµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.
(2) Ο όρος "το ∆ικαστήριο", στο εδάφιο (1), σε σχέση µε την έκδοση
διατάγµατος εναντίον οποιουδήποτε προσώπου δυνάµει της παραγράφου (α)
αυτού, περιλαµβάνει το ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου καταδικάζεται, όπως
και το ∆ικαστήριο που έχει δικαιοδοσία διάλυσης της εταιρείας, και σε σχέση
µε την παροχή άδειας σηµαίνει οποιοδήποτε ∆ικαστήριο που έχει δικαιοδοσία
εκκαθάρισης της εταιρείας σχετικά µε την οποία ζητάται η άδεια.
(3) Πρόσωπο που προτίθεται να υποβάλει αίτηση για έκδοση διατάγµατος
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό από το ∆ικαστήριο που έχει δικαιοδοσία
εκκαθάρισης εταιρείας, δίνει τουλάχιστο δέκα ηµερών ειδοποίηση για την
πρόθεσή του στο πρόσωπο εναντίον του οποίου ζητάται το ∆ιάταγµα και κατά
την ακρόαση της αίτησης, ο τελευταίος δύναται να παρουσιαστεί και να δώσει
ο ίδιος µαρτυρία ή να καλέσει µάρτυρες.
(4) Αίτηση για την έκδοση διατάγµατος µε βάση το άρθρο αυτό από το
∆ικαστήριο που έχει δικαιοδοσία να εκκαθαρίσει εταιρεία δύναται να
υποβληθεί από τον επίσηµο παραλήπτη, ή από τον εκκαθαριστή της εταιρείας ή
από οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι ή ήταν µέλος ή πιστωτής της εταιρείας.
και κατά την ακρόαση αίτησης για διάταγµα µε βάση το άρθρο αυτό από τον
επίσηµο παραλήπτη ή τον εκκαθαριστή, ή οποιασδήποτε αίτησης για άδεια µε
βάση το άρθρο αυτό από πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγµα µε
αίτηση του επίσηµου παραλήπτη ή του εκκαθαριστή, ο επίσηµος παραλήπτης ή
εκκαθαριστής εµφανίζεται και επισύρει την προσοχή του ∆ικαστηρίου σε
θέµατα τα οποία φαίνονται σε αυτόν σχετικά, και ο ίδιος δυνατό να δώσει
µαρτυρία ή να καλέσει µάρτυρες.
(5) ∆ιάταγµα δυνατό να εκδοθεί δυνάµει της υποπαραγράφου (ii) της
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) ανεξάρτητα αν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο
δυνατό να έχει ποινική ευθύνη σχετικά µε τα θέµατα µε βάση τα οποία θα
εκδοθεί το διάταγµα και για τους σκοπούς της αναφερόµενης υποπαραγράφου
(ii) η έκφραση "αξιωµατούχος" περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο σύµφωνα
µε τις οδηγίες ή εντολές του οποίου οι σύµβουλοι της εταιρείας συνήθως
ενεργούν.
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(6) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση διατάγµατος που
εκδίδεται µε βάση το άρθρο αυτό υπόκειται σε σχέση µε κάθε αδίκηµα σε
περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα
δύο έτη ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και
στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίµου.

Απαγόρευση
αφορολόγητων
πληρωµών σε
συµβούλους.

916845500

181.—(1) ∆εν είναι νόµιµο για εταιρεία να πληρώνει αµοιβή σε σύµβουλο είτε
µε την ιδιότητά του ως συµβούλου είτε διαφορετικά, απαλλαγµένη από φόρο
εισοδήµατος ή διαφορετικά υπολογισµένη µε αναφορά σε ή που µεταβάλλεται
µε το ποσό του φόρου εισοδήµατός του εκτός µε βάση σύµβαση που ίσχυε κατά
την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού, και προνοεί ρητά, και όχι µε αναφορά στο
καταστατικό, για την πληρωµή αµοιβής όπως προαναφέρθηκε.
(2) Οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο καταστατικό εταιρείας ή σε
σύµβαση άλλη από σύµβαση όπως προαναφέρθηκε, ή σε ψήφισµα εταιρείας ή
συµβούλων εταιρείας, για την πληρωµή αµοιβής σε σύµβουλο όπως
προαναφέρθηκε θα έχει αποτέλεσµα ωσάν να προνοούσε για πληρωµή, ως
συνολικού ποσού που υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος, του καθαρού ποσού για
το οποίο προνοεί στην πραγµατικότητα.
(3) Το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται σε αµοιβή που οφείλεται πριν από την
έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού ή σε σχέση µε περίοδο πριν από την
έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού.

Απαγόρευση δανείων
σε συµβούλους.

182.—(1) ∆εν είναι νόµιµο για εταιρεία να χορηγεί δάνειο σε πρόσωπο που
είναι σύµβουλος της ή σύµβουλος της µητρικής της εταιρείας, ή να προβαίνει
σε εγγύηση ή να παρέχει οποιαδήποτε ασφάλεια αναφορικά µε δάνειο που
χορηγήθηκε σε τέτοιο πρόσωπο όπως προαναφέρθηκε, από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο:
Νοείται ότι καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται είτε —
(α) πάνω σε οποιαδήποτε πράξη που γίνεται από εταιρεία η οποία κατά το
χρόνο εκείνο είναι εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία· ή
(β) πάνω σε οτιδήποτε που γίνεται από θυγατρική όταν ο σύµβουλος είναι η
µητρική της εταιρεία· ή
(γ) µε την επιφύλαξη του εδαφίου (2), σε οτιδήποτε γίνεται µε την παροχή σε
αυτό το αναφεροµενο πρόσωπο κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών που
έγιναν ή που θα γίνουν από αυτό για τους σκοπούς της εταιρείας ή µε σκοπό να
καταστήσει αυτό ικανό να εκτελέσει κατάλληλα τα καθήκοντά του ως
αξιωµατούχος της εταιρείας· ή
(δ) σε περίπτωση εταιρείας της οποίας η συνηθισµένη εργασία περιλαµβάνει το
δανεισµό χρηµάτων ή την παροχή εγγυήσεων αναφορικά µε δάνεια που
παραχωρούνται από άλλα πρόσωπα, για οτιδήποτε έγινε από την εταιρεία κατά
τη συνηθισµένη πορεία των εργασιών της.
(2) Η επιφύλαξη (γ) του εδαφίου (1) δεν παρέχει εξουσία για τη χορήγηση
δανείου ή την παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, εκτός είτε —
(α) µε την προηγούµενη έγκριση της εταιρείας που δόθηκε σε γενική
συνέλευση στην οποία οι σκοποί της δαπάνης και το ποσό του δανείου ή η
έκταση της εγγύησης ή ασφάλειας, ανάλογα µε την περίπτωση,
αποκαλύπτονται· ή
(β) µε τον όρο ότι, αν η έγκριση της εταιρείας δεν δοθεί όπως αναφέρθηκε πιο
πάνω κατά ή πριν από την επόµενη ετήσια γενική συνέλευση, το δάνειο πρέπει
να αποπληρωθεί ή η υποχρέωση της εγγύησης ή ασφάλειας απαλλάσσεται,
ανάλογα µε την περίπτωση, µέσα σε έξι µήνες από το τέλος της συνέλευσης.
(3) Όταν η απαιτούµενη έγκριση της εταιρείας δεν δοθεί όπως απαιτείται µε
οποιοδήποτε τέτοιο όρο, οι σύµβουλοι που εξουσιοδότησαν τη σύναψη του
δανείου, ή τη σύναψη της εγγύησης ή την παραχώρηση ασφάλειας, θα
ευθύνονται µαζί και χωριστά να αποζηµιώσουν την εταιρεία για οποιαδήποτε
ζηµιά που απορρέει από τα πιο πάνω.

Απαραίτητη η έγκριση
της εταιρείας για την
πληρωµή από αυτή σε
σύµβουλο για απώλεια
θέσης, κλπ.

183. ∆εν είναι νόµιµο για εταιρεία να κάνει σε οποιοδήποτε σύµβουλο της
οποιαδήποτε πληρωµή µε µορφή αποζηµίωσης για απώλεια αξιώµατος, ή ως
αντιπαροχή για ή σε σχέση µε την αποχώρησή του από το αξίωµα, χωρίς την
αποκάλυψη στα µέλη της εταιρείας των λεπτοµερειών αναφορικά µε την
προτεινόµενη πληρωµή, περιλαµβανόµενου και του ποσού της, και την έγκριση
της πρότασης από την εταιρεία.

Απαραίτητη έγκριση
της εταιρείας για
οποιαδήποτε πληρωµή
αναφορικά µε
µεταβίβαση ιδιοκτησίας
της σε σύµβουλο για
απώλεια αξιώµατος,
κλπ.

184.—(1) Με το παρόν δηλώνεται ότι δεν είναι νόµιµο αναφορικά µε τη
µεταβίβαση ολόκληρης ή µέρους της επιχείρησης ή ιδιοκτησίας εταιρείας η
διενέργεια οποιασδήποτε πληρωµής σε οποιοδήποτε σύµβουλο της εταιρείας µε
µορφή αποζηµίωσης, για απώλεια αξιώµατος ή ως αντιπαροχή για ή αναφορικά
µε την αποχώρηση του από το αξίωµα, εκτός αν λεπτοµέρειες σε σχέση µε την
προτεινόµενη πληρωµή, περιλαµβανοµένου και του ποσού, έχουν αποκαλυφθεί
στα µέλη της εταιρείας και η πρόταση έχει εγκριθεί από την εταιρεία.
(2) Όταν εταιρεία κάνει πληρωµή σε σύµβουλο που µε το παρόν δηλώνεται ότι
είναι παράνοµη το ποσό που λήφθηκε λογίζεται ότι λήφθηκε από αυτόν ως
εµπίστευµα για την εταιρεία.

Καθήκον συµβούλου να
αποκαλύψει πληρωµή
για απώλεια αξιώµατος
κλπ., που έγινε σχετικά
µε µεταβίβαση µετοχών
εταιρείας.

185.—(1) Όταν αναφορικά µε τη µεταβίβαση σε οποιαδήποτε πρόσωπα όλων ή
µερικών µετοχών εταιρείας, η οποία µεταβίβαση είναι αποτέλεσµα —
(α) προσφοράς που γίνεται γενικά σε όλους τους µετόχους·
(β) προσφοράς που γίνεται από ή για λογαριασµό κάποιου άλλου νοµικού
προσώπου µε σκοπό η εταιρεία να γίνει θυγατρική του ή θυγατρική της
µητρικής της εταιρείας·
(γ) προσφοράς που γίνεται από ή για λογαριασµό φυσικού προσώπου για το
σκοπό να αποκτήσει το δικαίωµα να ασκεί ή να ελέγχει την άσκηση όχι
λιγότερου του ενός τρίτου των δικαιωµάτων ψήφου σε οποιαδήποτε γενική
συνέλευση της εταιρείας· ή
(δ) οποιασδήποτε άλλης προσφοράς που εξαρτάται για την αποδοχή της σε
ορισµένη έκταση,
πληρωµή σε σύµβουλο εταιρείας γίνεται µε τη µορφή αποζηµίωσης για
απώλεια αξιώµατος, ή ως αντιπαροχή για ή αναφορικά µε την αποχώρησή του
από το αξίωµα, ο σύµβουλος αυτός οφείλει να λάβει όλα τα εύλογα µέτρα για
να εξασφαλίσει ότι λεπτοµέρειες σε σχέση µε την προτεινόµενη πληρωµή,
περιλαµβανόµενου και του ποσού της, θα περιληφθεί σε ή αποσταλεί µαζί µε
οποιαδήποτε ειδοποίηση που παρέχεται σε οποιουσδήποτε µετόχους της
προσφοράς που γίνεται για τις µετοχές τους.
(2) Αν —
(α) οποιοσδήποτε τέτοιος σύµβουλος παραλείπει να λάβει εύλογα µέτρα όπως
προαναφέρθηκε· ή
(β) οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο απαιτήθηκε κατάλληλα από
οποιοδήποτε τέτοιο σύµβουλο να περιλάβει τις αναφερόµενες λεπτοµέρειες σε
ή αποστείλει µαζί µε οποιαδήποτε ειδοποίηση όπως προαναφέρθηκε παραλείπει
να το πράξει,
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αυτός υπόκειτα σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εικοσι πέντε λίρες.
(3) Αν —
(α) δεν υπάρξει συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) σε σχέση µε
οποιαδήποτε τέτοια πληρωµή όπως σε αυτό αναφέρεται· ή
(β) πριν από τη µεταβίβαση οποιωνδήποτε µετοχών σύµφωνα µε την
προσφορά, η διενέργεια της προτεινόµενης πληρωµής δεν εγκρίθηκε από

συνέλευση των κατόχων των µετοχών που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό, των
κατόχων των µετοχών για τις οποίες αναφέρεται η προσφορά και των κατόχων
µετοχών της ίδιας τάξης όπως οποιεσδήποτε από τις µετοχές που
προαναφέρθηκαν,
οποιοδήποτε ποσό που λήφθηκε από το σύµβουλο έναντι πληρωµής, θεωρείται
ότι λήφθηκε από αυτόν ως εµπίστευµα για οποιαδήποτε πρόσωπα που
πούλησαν τις µετοχές τους ως αποτέλεσµα της προσφοράς που έγινε, και τις
δαπάνες που έγιναν από αυτόν κατά τη διανοµή του ποσού εκείνου µεταξύ των
προσώπων αυτών θα τις υποστεί αυτός και δεν θα κρατηθούν από εκείνο το
ποσό.
(4) Όταν οι µέτοχοι που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) δεν
είναι όλα τα µέλη της εταιρείας και καµιά πρόνοια δεν υπάρχει στο
καταστατικό για τη σύγκληση και ρύθµιση τέτοιας συνέλευσης όπως
αναφέρεται στην παράγραφο εκείνη, οι διατάξεις του Νόµου αυτού και του
καταστατικού της εταιρείας σχετικά µε γενικές συνελεύσεις της εταιρείας θα
εφαρµόζονται για το σκοπό αυτό αναφορικά µε τη συνέλευση είτε χωρίς
µετατροπή είτε µε τέτοιες µετατροπές που το Υπουργικό Συµβούλιο µετά από
αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου προσώπου, δυνατό να διατάξει για το
σκοπό προσαρµογής τους µε τις περιστάσεις της συνέλευσης.
(5) Αν κατά τη διάρκεια συνέλευσης που συγκαλείται µε σκοπό την έγκριση
πληρωµής όπως απαιτείται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) δεν υπάρχει
απαρτία και µετά την αναβολή της συνέλευσης για µεταγενέστερη ηµεροµηνία
πάλι δεν υπάρχει απαρτία, για τους σκοπούς του εδαφίου εκείνου η πληρωµή
θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
Συµπληρωµατικές
διατάξεις των άρθρων
183, 184 και 185.

186.—(1) Όταν σε διαδικασία για την ανάκτηση οποιασδήποτε πληρωµής που
έχει ληφθεί ως εµπίστευµα από οποιοδήποτε πρόσωπο σύµφωνα µε το εδάφιο
(1) και (2) του άρθρου 184 ή των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 185, ήθελε
φανεί ότι —
(α) η πληρωµή έγινε σύµφωνα µε διευθέτηση που έγινε ως µέρος της
συµφωνίας για την εν λόγω µεταβίβαση ή µέσα σε ένα έτος πριν από τη
συµφωνία ή µέσα σε δύο έτη µετά τη συµφωνία ή την προσφορά που οδήγησε
σε αυτήν· και
(β) η εταιρεία ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έγινε η µεταβίβαση εγνώριζε
για τη διευθέτηση,
η πληρωµή θεωρείται, ως πληρωµή στην οποία εφαρµόζονται τα εδάφια, εκτός
κατά την έκταση που αποδεικνύεται το αντίθετο.
(2) Αν αναφορικά µε οποιαδήποτε τέτοια µεταβίβαση όπως στο άρθρο 184 ή
185 αναφέρεται —
(α) η τιµή που θα πληρωθεί σε σύµβουλο της εταιρείας του οποίου το αξίωµα
θα καταργηθεί ή ο οποίος θα αποχωρήσει από το αξίωµά του για οποιεσδήποτε
µετοχές της εταιρείας που κατέχονται από αυτόν υπερβαίνει την τιµή που κατά
τον ουσιώδη χρόνο ηδύνατο να εξασφαλιστεί από τους κατόχους παρόµοιων
µετοχών· ή
(β) οποιαδήποτε αντιπαροχή για αξία χορηγείται σε οποιοδήποτε τέτοιο
σύµβουλο,
η υπέρβαση ή η χρηµατική αξία της αντιπαροχής, ανάλογα µε την περίπτωση,
για τους σκοπούς του άρθρου εκείνου θεωρείται ως πληρωµή που έγινε σε αυτό
µε τη µορφή αποζηµίωσης για απώλεια θέσης ή ως αντιπαροχή για ή σε σχέση
µε την αποχώρησή του από το αξίωµα.
(3) Με το παρόν δηλώνεται ότι αναφορές στα άρθρα 183, 184 και 185 σε
πληρωµές που έγιναν σε οποιοδήποτε σύµβουλο εταιρείας µε µορφή

αποζηµίωσης για απώλεια αξιώµατος ή ως αντιπαροχή για ή σε σχέση µε την
αποχώρηση αυτού από το αξίωµα, δεν περιλαµβάνει καλή τη πίστει πληρωµές
µε µορφή αποζηµίωσης για παράβαση σύµβασης ή µε µορφή σύνταξης
αναφορικά µε προηγούµενες υπηρεσίες, και για σκοπούς του εδαφίου αυτού η
έκφραση "σύνταξη" περιλαµβάνει χορήγηµα λόγω γήρατος, φιλοδώρηµα λόγω
γήρατος ή παρόµοια πληρωµή.
(4) Καµιά διάταξη στα άρθρα 184 και 185 δεν λογίζεται ότι επηρεάζει την
εφαρµογή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου που απαιτεί την αποκάλυψη σχετικά
µε οποιαδήποτε τέτοια πληρωµή όπως αναφέρεται σε αυτά ή σχετικά µε
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια πληρωµή που έγινε ή θα γίνει στους συµβούλους
εταιρείας.
Μητρώο µετοχών, που
κατέχονται από
συµβούλους, κλπ.

187.—(1) Κάθε εταιρεία τηρεί µητρώο που δείχνει αναφορικά µε κάθε
σύµβουλο της εταιρείας, που δεν είναι η µητρική της εταιρεία, τον αριθµό,
περιγραφή και ποσό οποιωνδήποτε µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων της
εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νοµικού προσώπου, που είναι θυγατρική της
εταιρείας ή µητρική εταιρεία, ή θυγατρική της µητρικής εταιρείας της εταιρείας,
που κατέχονται από ή σε εµπίστευµα για αυτό ή για τις οποίες έχει δικαίωµα να
γίνει ο κάτοχος, είτε µε πληρωµή είτε όχι:
Νοείται ότι δεν υπάρχει ανάγκη το µητρώο να περιλαµβάνει µετοχές
οποιουδήποτε νοµικού προσώπου το οποίο είναι εξολοκλήρου θυγατρικό άλλου
νοµικού προσώπου, και για το σκοπό αυτό νοµικό πρόσωπο λογίζεται
εξολοκλήρου θυγατρικό άλλου αν αυτό δεν έχει άλλα µέλη εκτός εκείνου του
άλλου και τις εξολοκλήρου θυγατρικές εκείνες του άλλου και τους
εντολοδόχους αυτού ή αυτών.
(2) Όταν οποιεσδήποτε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα πρέπει ή παύουν να
καταχωρούνται στο µητρώο που αναφέρθηκε σχετικά µε οποιοδήποτε
σύµβουλο λόγω δικαιοπραξίας που έγινε µετά την έναρξη της ισχύος του
Νόµου αυτού και εφόσον αυτός είναι σύµβουλος, το µητρώο πρέπει επίσης να
δείχνει την ηµεροµηνία και την τιµή ή άλλη αντιπαροχή για τη δικαιοπραξία:
Νοείται ότι όταν υπάρχει χρονικό διάστηµα µεταξύ της συµφωνίας για
οποιαδήποτε τέτοια δικαιοπραξία και της συµπλήρωσής της, η ηµεροµηνία
είναι εκείνη της συµφωνίας.
(3) Η φύση και έκταση συµφέροντος ή δικαιώµατος συµβούλου σε ή πάνω σε
µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα ή σε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που
καταχωρήθηκαν σχετικά µε αυτόν στο µητρώο που αναφέρθηκε, αν αυτός
απαιτήσει µε τον τρόπο αυτό, δείχνονται στο µητρώο.
(4) Η εταιρεία, δυνάµει οτιδήποτε που γίνεται για τους σκοπούς του άρθρου
αυτού, δεν επηρεάζεται από ειδοποίηση, ή δεν οφείλει να κάνει έρευνα για τα
δικαιώµατα οποιουδήποτε προσώπου σχετικά µε οποιεσδήποτε µετοχές ή
χρεωστικά οµόλογα.
(5) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, το µητρώο που αναφέρθηκε
φυλάγεται στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας και είναι ανοικτό για
επιθεώρηση κατά τις εργάσιµες ώρες (µε την επιφύλαξη τέτοιων εύλογων
περιορισµών που η εταιρεία µε το καταστατικό της ή σε γενική συνέλευση
δυνατό να επιβάλει, ώστε η επιθεώρηση να επιτρέπεται τουλάχιστο δύο ώρες
κάθε ηµέρα) όπως πιο κάτω:
(α) κατά τη διάρκεια της περιόδου που αρχίζει δεκατέσσερις ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας και που λήγει
τρεις ηµέρες µετά την ηµεροµηνία που θα τελειώσει, το µητρώο θα είναι
ανοικτό για επιθεώρηση από οποιοδήποτε µέλος ή κάτοχο χρεωστικών
οµολόγων της εταιρείας· και
(β) κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης, ή οποιασδήποτε άλλης περιόδου, θα
είναι ανοικτό για επιθεώρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για

λογαριασµό του Υπουργικού Συµβουλίου.
Κατά τον υπολογισµό των δεκατεσσάρων ηµερών και των τριών ηµερών που
αναφέρονται στο εδάφιο αυτό, οποιαδήποτε ηµέρα που είναι Σάββατο ή
Κυριακή ή Τραπεζική αργία δεν λαµβάνεται υπόψη.
(6) Χωρίς επηρεασµό των δικαιωµάτων που χορηγούνται από το εδάφιο (5), το
Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να απαιτήσει οποτεδήποτε αντίγραφο του
µητρώου που αναφέρθηκε ή οποιουδήποτε µέρους του.
(7) Το µητρώο που αναφέρθηκε παρουσιάζεται κατά την έναρξη της ετήσιας
γενικής συνέλευσης της εταιρείας και παραµένει ανοικτό και προσιτό κατά τη
διάρκεια της συνέχισης της συνέλευσης για οποιοδήποτε πρόσωπο που
παρευρίσκεται στη συνέλευση.
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(8) Αν σηµειωθεί παράλειψη συµµόρφωσης προς το εδάφιο (7) η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες. και αν σηµειωθεί
παράλειψη συµµόρφωσης προς το εδάφιο (1) ή (2), ή αν δεν επιτραπεί
οποιαδήποτε επιθεώρηση που ζητήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο αυτό ή
αντίγραφο που ζητήθηκε σύµφωνα µε αυτό δεν αποσταλεί µέσα σε λογικό
χρονικό διάστηµα, η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της που ευθύνεται για
παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και
επιπρόσθετα σε πρόστιµο παράλειψης είκοσι πέντε λιρών.
(9) Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας άρνησης, το ∆ικαστήριο δύναται µε
διάταγµα να επιβάλει άµεση επιθεώρηση του µητρώου.
(10) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού —
(α) οποιοδήποτε πρόσωπο σύµφωνα µε τις οδηγίες ή εντολές του οποίου οι
σύµβουλοι εταιρείας ενεργούν συνήθως θεωρείται ότι είναι σύµβουλος της
εταιρείας· και
(β) σύµβουλος εταιρείας θεωρείται ότι κατέχει, ή ότι έχει συµφέρον ή δικαίωµα
σε ή πάνω, σε οποιεσδήποτε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα αν νοµικό πρόσωπο
άλλο από την εταιρεία κατέχει αυτά ή έχει εκείνο το συµφέρον ή δικαίωµα σε ή
πάνω σε αυτά, και είτε —
(i) το νοµικό πρόσωπο εκείνο ή οι σύµβουλοι του, συνηθίζουν να ενεργούν
σύµφωνα µε τις εντολές ή οδηγίες του· ή
(ii) δικαιούται να ασκεί ή ελέγχει την άσκηση ενός τρίτου ή περισσότερου του
δυναµικού των ψήφων σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση του νοµικού εκείνου
προσώπου.

Λεπτοµέρειες σε
λογαριασµούς για
µισθούς, συντάξεις κλπ.
συµβούλων.
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188.—(1) Σε οποιουσδήποτε λογαριασµούς εταιρείας που παρουσιάζονται
ενώπιον της σε γενική συνέλευση, ή σε δήλωση που επισυνάπτεται σε αυτούς,
θα δείχνονται, µε την επιφύλαξη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, σε τέτοια έκταση που η πληροφορία περιλαµβάνεται στα βιβλία και
έγγραφα της εταιρείας ή η εταιρεία δικαιούται να την πάρει από τα
ενδιαφερόµενα πρόσωπα—
(α) το συνολικό ποσό των απολαβών των συµβούλων·
(β) το συνολικό ποσό των συντάξεων συµβούλωνν ή πρώην συµβούλων· και
(γ) το συνολικό ποσό οποιασδήποτε αποζηµίωσης σε συµβούλους ή πρώην
σύµβουλοι σε σχέση µε απώλεια αξιώµατος.
(2) Το ποσό που πρέπει να φαίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο (α) του
εδαφίου (1)—

(α) περιλαµβάνει απολαβές που πληρώθηκαν ή λήφθηκαν από οποιοδήποτε
πρόσωπο σχετικά µε τις υπηρεσίες του ως συµβούλου της εταιρείας ή σχετικά
µε τις υπηρεσίες του, ενώ αυτός ήταν σύµβουλος της εταιρείας, ως συµβούλου
οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας ή διαφορετικά σχετικά µε τη διαχείριση
των υποθέσεων της εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της· και
(β) διακρίνει µεταξύ απολαβών σε σχέση µε υπηρεσίες συµβούλου, είτε της
εταιρείας είτε της θυγατρικής της, και άλλων απολαβών,
και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ή έκφραση "απολαβές", σχετικά µε
σύµβουλο, περιλαµβάνει δικαιώµατα και ποσοστά, οποιαδήποτε ποσά που
καταβλήθηκαν µε µορφή χορηγήµατος εξόδων κατά την έκταση που τα ποσά
υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος, οποιαδήποτε εισφορά που καταβλήθηκε για
λογαριασµό του σύµφωνα µε οποιοδήποτε σχέδιο σύνταξης και την αξία που
εκτιµήθηκε σε χρήµα για οποιαδήποτε ωφελήµατα που λήφθηκαν από αυτόν
διαφορετικά παρά σε µετρητά.
(3) Το ποσό που πρέπει να φαίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του
εδαφίου (1)—
(α) δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε σύνταξη που πληρώθηκε ή θα ληφθεί µε
βάση σχέδιο σύνταξης αν το σχέδιο είναι τέτοιο ώστε οι εισφορές σύµφωνα µε
αυτό είναι ουσιαστικά επαρκείς για τη διατήρηση του σχεδίου, αλλά εκτός όπως
πιο πάνω, περιλαµβάνει σύνταξη που πληρώθηκε ή θα ληφθεί σε σχέση µε
οποιεσδήποτε τέτοιες υπηρεσίες συµβούλου ή πρώην συµβούλου της εταιρείας
όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2), είτε σε ή από αυτόν, ή κατά το διορισµό του ή
λόγω εξάρτησης ή άλλης σχέσης µε αυτόν, σε ή από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο· και
(β) διακρίνει µεταξύ συντάξεων σχετικά µε υπηρεσίες ως συµβούλου, είτε της
εταιρείας ή της θυγατρικής της και άλλων συντάξεων,
και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού η έκφραση "σύνταξη" περιλαµβάνει
παροχές λόγω γερατιών, φιλοδώρηµα λόγω γερατιών ή παρόµοιες πληρωµές
και η έκφραση "σχέδιο σύνταξης" σηµαίνει σχέδιο που προνοεί για συντάξεις
αναφορικά µε υπηρεσίες ως συµβούλου ή διαφορετικά, που διατηρείται ολικά ή
µερικά µε εισφορές και η έκφραση "εισφορά" σχετικά µε σχέδιο σύνταξης,
σηµαίνει οποιαδήποτε πληρωµή περιλαµβανοµένων ασφάλιστρων, που
καταβλήθηκαν για τους σκοπούς του σχεδίου από ή αναφορικά µε πρόσωπα
που παρέχουν υπηρεσίες σχετικά µε τις οποίες σύνταξη θα ή δυνατό να
καταστεί πληρωτέα σύµφωνα µε το σχέδιο, εκτός από το ότι δεν περιλαµβάνει
οποιαδήποτε πληρωµή σχετικά µε δύο ή περισσότερα πρόσωπα αν το ποσό που
πληρώθηκε σχετικά µε καθένα από αυτά δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί.
(4) Το ποσό που πρέπει να φαίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο (γ) του
εδαφίου (1)—
(α) περιλαµβάνει οποιαδήποτε ποσά που καταβλήθηκαν σε ή θα ληφθούν από
σύµβουλο ή πρώην σύµβουλο µε µορφή αποζηµίωσης για την απώλεια
αξιώµατος ως συµβούλου της εταιρείας ή για την απώλεια, εφόσον ήταν
σύµβουλος της εταιρείας ή αναφορικά µε το ότι έπαυσε να είναι σύµβουλος της
εταιρείας, οποιουδήποτε άλλου αξιώµατος αναφορικά µε τη διαχείριση των
υποθέσεων της εταιρείας ή οποιουδήποτε αξιώµατος ως συµβούλου ή
διαφορετικά αναφορικά µε τη διαχείριση των υποθέσεων οποιασδήποτε
θυγατρικής της· και
(β) διακρίνει µεταξύ αποζηµίωσης σχετικά µε το αξίωµα του συµβούλου, είτε
της εταιρείας ή της θυγατρικής της, και αποζηµίωσης σχετικά µε άλλα
αξιώµατα,
και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού αναφορές σε αποζηµίωση για απώλεια
αξιώµατος περιλαµβάνουν ποσά που πληρώθηκαν ως αντιπαροχή για ή

αναφορικά µε αποχώρηση προσώπου από το αξίωµα.
(5) Τα ποσά που πρέπει να δείχνονται µε βάση κάθε παράγραφο του εδαφίου
(1)—
(α) περιλαµβάνουν όλα τα σχετικά ποσά που πληρώθηκαν υπό ή θα ληφθούν
από—
(i) την εταιρεία· και
(ii) των θυγατρικών της εταιρείας· και
(iii) οποιουδήποτε άλλου προσώπου,
εκτός από ποσά για τα οποία πρέπει να δοθεί λογαριασµός στην εταιρεία ή
οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της ή σύµφωνα µε το άρθρο 185, σε πρώην ή
υφιστάµενα µέλη της εταιρείας ή οποιεσδήποτε από τις θυγατρικές της ή
οποιασδήποτε τάξης των µελών εκείνων· και
(β) διακρίνουν, σε περίπτωση του ποσού που πρέπει να δείχνεται µε βάση την
παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), µεταξύ των ποσών που αντίστοιχα θα
πληρωθούν για ή θα ληφθούν από την εταιρεία, των θυγατρικών της εταιρείας
και προσώπων άλλων από την εταιρεία και τις θυγατρικές της.
(6) Τα ποσά που πρέπει να δείχνονται µε βάση το άρθρο αυτό για οποιοδήποτε
οικονοµικό έτος είναι τα ποσά που θα ληφθούν σχετικά µε το έτος εκείνο,
οποτεδήποτε πληρώθηκαν, ή, σε περίπτωση ποσών που δεν είναι εισπρακτέα
σχετικά µε χρονικό διάστηµα, τα ποσά που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του
έτους εκείνου, µε τέτοιο τρόπο ωστόσο, ώστε όταν—
(α) οποιαδήποτε ποσά που δεν δείχνονται στους λογαριασµούς του σχετικού
οικονοµικού έτους λόγω του ότι το πρόσωπο που θα τα ελάµβανε υποχρεούται
να λογοδοτήσει για αυτά όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου
(5), αλλά µετά απαλλάσσεται από την ευθύνη ολικά ή µερικά ή δεν επιβάλλεται
η εκπλήρωσή της µέσα σε περίοδο δύο ετών· ή
(β) οποιαδήποτε ποσά που πληρώθηκαν µε µορφή χορηγήµατος για έξοδα
χρεώνονται στο φόρο εισοδήµατος µετά τη λήξη του σχετικού οικονοµικού
έτους,
τα ποσά εκείνα κατά την έκταση κατά την οποία απαλλάσσονται από την
ευθύνη ή δεν επιβάλλεται η εκτέλεσή της ή δεν χρεώνονται όπως
προαναφέρθηκε, ανάλογα µε την περίπτωση, δείχνονται στους πρώτους
λογαριασµούς στους οποίους είναι πρακτικά δυνατό να δειχτούν ή σε
κατάσταση που επισυνάπτεται πάνω σε αυτούς, και διακρίνονται από τα ποσά
που δείχνονται σε αυτούς ανεξάρτητα από τη διάταξη αυτή.
(7) Όταν είναι αναγκαίο να γίνει ενέργεια µε τον τρόπο αυτό για την
πραγµατοποίηση οποιασδήποτε διάκρισης που απαιτείται από το άρθρο αυτό ως
προς οποιοδήποτε ποσό που πρέπει να δείχνεται σύµφωνα µε αυτό, οι
σύµβουλοι, δύνανται να κατανέµουν οποιεσδήποτε πληρωµές µεταξύ των
θεµάτων σχετικά µε τα οποία πληρώθηκαν ή θα ληφθούν µε τέτοιο τρόπο που
κρίνουν κατάλληλο.
(8) Αν σε περίπτωση οποιωνδήποτε λογαριασµών δεν υπάρξει συµµόρφωση µε
τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, είναι καθήκον των ελεγκτών της εταιρείας
που εξετάζουν τους λογαριασµούς να περιλάβουν στην έκθεση τους για αυτούς,
κατά την έκταση που αυτοί είναι εύλογα ικανοί να το πράξουν, δήλωση που να
δίνει τις απαιτούµενες λεπτοµέρειες.
(9) Στο άρθρο αυτό οποιαδήποτε αναφορά σε θυγατρική εταιρεία—
(α) σε σχέση µε πρόσωπο που ενώ ήταν σύµβουλος της εταιρείας, είναι ή ήταν

σύµβουλος επίσης, οποιουδήποτε άλλου νοµικού προσώπου, µετά από άµεση ή
έµµεση υπόδειξη από την εταιρεία, περιλαµβάνει, µε την επιφύλαξη της
επόµενης παραγράφου, εκείνο το νοµικό πρόσωπο, είτε αυτό είναι ή ήταν στην
πραγµατικότητα θυγατρική της εταιρείας είτε όχι· και
(β) για τους σκοπούς των εδαφίων (2) και (3) λογίζεται ότι αναφέρεται σε
θυγατρική κατά το χρόνο που παραχωρήθηκαν οι υπηρεσίες και για τους
σκοπούς του εδαφίου (4) λογίζεται ότι αναφέρεται σε θυγατρική αµέσως πριν
από την απώλεια της θέσης συµβούλου της εταιρείας.
Λεπτοµέρειες σε
λογαριασµούς για
δάνεια σε
αξιωµατούχους, κλπ.

189.—(1) Οι λογαριασµοί που τίθενται ενώπιον κάθε εταιρείας σε γενική
συνέλευση σύµφωνα µε το Νόµο αυτό, πρέπει, τηρουµένων των διατάξεων του
άρθρου αυτού, περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες που δείχνουν—
(α) Το ποσό οποιωνδήποτε δανείων που παραχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του
οικονοµικού έτους της εταιρείας σε—
(i) οποιοδήποτε αξιωµατούχο της εταιρείας· ή
(ii) οποιοδήποτε πρόσωπο που, µετά τη σύναψη του δανείου, έγινε
αξιωµατούχος της εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους εκείνου,
από την εταιρεία ή θυγατρική της ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο µε
εγγύηση από ή µε βάση ασφάλεια που παραχωρείται από την εταιρεία, ή
θυγατρική της (περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε τέτοιων δανείων που
αποπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους εκείνου)· και
(β) το ποσό οποιωνδήποτε δανείων που παραχωρήθηκαν µε τον τρόπο που
προαναφέρθηκε σε οποιοδήποτε τέτοιο αξιωµατούχο ή πρόσωπο όπως
προαναφέρθηκε σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από το οικονοµικό έτος της
εταιρείας και το οποίο εκκρεµεί κατά τη λήξη του.
(2) Το εδάφιο (1) δεν απαιτεί στους λογαριασµούς να περιληφθούν
λεπτοµέρειες —
(α) δανείου που παραχωρήθηκε από την εταιρεία ή από θυγατρική της, κατά τη
συνηθισµένη πορεία των εργασιών της, όταν η συνηθισµένη πορεία των
εργασιών της εταιρείας, ή της θυγατρικής, ανάλογα µε την περίπτωση,
περιλαµβάνει το δανεισµό χρηµάτων· ή
(β) δανείου που παρασχέθηκε από την εταιρεία ή θυγατρική της σε
εργοδοτούµενο της εταιρείας ή της θυγατρικής, ανάλογα µε την περίπτωση, αν
το δάνειο δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες και οι σύµβουλοι της εταιρείας
ή θυγατρικής, ανάλογα µε την περίπτωση, πιστοποιούν ότι αυτό παραχωρήθηκε
σύµφωνα µε πρακτική υιοθετηµένη ή που πρόκειται να υιοθετηθεί από την
εταιρεία ή θυγατρική σχετικά µε δάνεια σε εργοδοτούµενους της,
και σε καθεµιά περίπτωση, που δεν είναι δάνειο που παραχωρήθηκε από την
εταιρεία µε βάση εγγύηση από ή µε ασφάλεια από θυγατρική της ή δάνειο που
παραχωρήθηκε από θυγατρική της εταιρείας µε βάση την εγγύηση από ή µε
ασφάλεια που παραχωρήθηκε από την εταιρεία ή από οποιαδήποτε άλλη
θυγατρική της.
(3) Αν σε περίπτωση οποιωνδήποτε τέτοιων λογαριασµών όπως
προαναφέρθηκε δεν υπάρξει συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού,
είναι καθήκον των ελεγκτών της εταιρείας που εξέτασαν τους λογαριασµούς, να
περιλάβουν στην έκθεσή τους στον ισολογισµό της εταιρείας, στην έκταση που
δύνανται να το κάνουν µε τον τρόπο αυτό, δήλωση που να περιέχει τις
απαιτούµενες λεπτοµέρειες.
(4) Αναφορές στο άρθρο αυτό σε θυγατρική λογίζονται ότι αναφέρονται σε
θυγατρική στο τέλος του οικονοµικού έτους, είτε αυτή ήταν θυγατρική κατά
την ηµεροµηνία του δανείου είτε όχι.

Γενικό καθήκον
αποκάλυψης για
σκοπούς των άρθρων
187, 188 και 189.

190.—(1) Είναι καθήκον οποιουδήποτε συµβούλου εταιρείας να δίνει στην
εταιρεία ειδοποίηση για τέτοια θέµατα που σχετίζονται µε τον εαυτό του που
δυνατό να είναι αναγκαίο για τους σκοπούς των άρθρων 187, 188 και 189 εκτός
κατά την έκταση που σχετίζεται µε δάνεια που παραχωρήθηκαν, από την
εταιρεία ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο µε βάση εγγύηση ή ασφάλεια από
την εταιρεία, σε αξιωµατούχο της.
(2) Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση που δίνεται για τους σκοπούς του άρθρου
187 πρέπει να είναι γραπτή και, αν δεν δίνεται σε συνεδρίαση των συµβούλων,
ο σύµβουλος που τη δίνει λαµβάνει εύλογα µέτρα για να εξασφαλίσει την
παρουσίαση και ανάγνωσή της κατά τη συνεδρίαση των συµβούλων που
ακολουθεί εκείνη στην οποία δόθηκε.
(3) Το εδάφιο (1) εφαρµόζεται —
(α) για τους σκοπούς του άρθρου 189, σχετικά µε αξιωµατούχους που δεν είναι
σύµβουλοι· και
(β) για τους σκοπούς των άρθρων 188 και 189, σχετικά µε πρόσωπο που είναι ή
κατά οποιοδήποτε χρόνο στη διάρκεια των προηγούµενων πέντε χρόνων ήταν
αξιωµατούχοι,
όπως εφαρµόζεται σχετικά µε συµβούλους.
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Αποκάλυψη από
συµβούλους
συµφερόντων σε
συµβάσεις.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο που παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις
προηγούµενες διατάξεις του άρθρου αυτού υπόκειται σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.
191.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, αποτελεί καθήκον
συµβούλου εταιρείας που έχει συµφέρον µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε αµέσως
είτε εµµέσως, σε σύµβαση ή προτεινόµενη σύµβαση µε την εταιρεία να
δηλώσει τη φύση του συµφέροντός του στη συνεδρίαση των συµβούλων της
εταιρείας.
(2) Σε περίπτωση προτεινόµενης σύµβασης η δήλωση που απαιτείται να γίνει
από το άρθρο αυτό από σύµβουλο πρέπει να γίνει στη συνεδρίαση στην οποία
το θέµα της σύναψης της σύµβασης συζητείται πρώτα, ή αν κατά την
ηµεροµηνία εκείνης της συνεδρίασης ο σύµβουλος δεν είχε συµφέρον στην
προτεινόµενη σύµβαση, κατά την επόµενη συνεδρίαση των συµβούλων που
γίνεται µετά που αυτός απόκτησε τέτοιο συµφέρον, και σε περίπτωση κατά την
οποία ο σύµβουλος αποκτά συµφέρον σε σύµβαση µετά από τη σύναψή της, η
αναφερόµενη δήλωση γίνεται στην πρώτη συνεδρία των συµβούλων που
γίνεται αφού ο σύµβουλος απόκτησε τέτοιο συµφέρον.
(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, γενική ειδοποίηση που δίνεται στους
συµβούλους εταιρείας από σύµβουλο µε την οποία δηλώνεται ότι είναι µέλος
ορισµένης εταιρείας ή συνεταιρισµού και πρέπει να λογίζεται ότι έχει συµφέρον
σε οποιαδήποτε σύµβαση που µετά την ηµεροµηνία της ειδοποίησης δυνατό να
γίνει µε την εταιρεία εκείνη ή το συνεταιρισµό εκείνο, λογίζεται ως
ικανοποιητική δήλωση συµφέροντος σχετικά µε οποιαδήποτε σύµβαση που
έγινε µε τον τρόπο αυτό:
Νοείται ότι καµιά τέτοια ειδοποίηση δεν είναι έγκυρη εκτός αν δόθηκε σε
συνεδρία των συµβούλων ή ο σύµβουλος λαµβάνει εύλογα µέτρα για να
εξασφαλίσει την παρουσίαση και ανάγνωσή της στη συνεδρία που ακολουθεί
εκείνης που δόθηκε.
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(4) Κάθε σύµβουλος που παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του
άρθρου αυτού υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.
(5) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν λογίζεται ότι επηρεάζει την ισχύ
οποιουδήποτε κανόνα δικαίου που περιορίζει συµβούλους εταιρείας από το να

έχουν συµφέρον σε συµβάσεις µε την εταιρεία.
Μητρώο διευθυντών
και γραµµατέων.

192.—(1) Κάθε εταιρεία τηρεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της µητρώο των
συµβούλων και γραµµατέων της.
(2) Το αναφερόµενο µητρώο περιέχει τις ακόλουθες λεπτοµέρειες αναφορικά
µε κάθε σύµβουλο, δηλαδή—
(α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το παρόν όνοµα και επίθετό του,
οποιοδήποτε προηγούµενο όνοµα ή επίθετο, τη συνηθισµένη διεύθυνση
κατοικίας του, την υπηκοότητά του, το επάγγελµα του, λεπτοµέρειες άλλων
θέσεων συµβούλου που κατέχονται από αυτόν· και
(β) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, την εταιρική επωνυµία και το
εγγεγραµµένο ή κεντρικό γραφείο του:
Νοείται ότι δεν είναι αναγκαίο να περιέχει το µητρώο λεπτοµέρειες θέσεων
συµβούλου που κατέχονται από σύµβουλο σε εταιρείες που η εταιρεία είναι
απόλυτα θυγατρική ή που είναι απόλυτα θυγατρικές είτε της εταιρείας ή άλλης
εταιρείας που η εταιρεία είναι απόλυτα θυγατρική και για τους σκοπούς της
επιφύλαξης αυτής—
(i) η έκφραση "εταιρεία" περιλαµβάνει οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο που
συστάθηκε στη ∆ηµοκρατία· και
(ii) νοµικό πρόσωπο θεωρείται απόλυτα θυγατρικό άλλου αν δεν έχει µέλη
εκτός από εκείνο το άλλο νοµικό πρόσωπο και τις απόλυτα θυγατρικές εκείνου
του άλλου και τους εντολοδόχους αυτού ή αυτών.
(3) Το αναφερόµενο µητρώο περιέχει τις ακόλουθες λεπτοµέρειες αναφορικά
µε το γραµµατέα ή, όταν υπάρχουν γραµµατείς από κοινού, σχετικά µε το
καθένα από αυτούς, δηλαδή—
(α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το παρόν όνοµα και επίθετό του,
οποιοδήποτε προηγούµενο όνοµα και επίθετο και τη συνηθισµένη διεύθυνση
κατοικίας του· και
(β) στην περίπτωση νοµικού προσώπου, την εταιρική επωνυµία και το
εγγεγραµµένο γραφείο του.
(4) Μέσα στις αναφερόµενες στο εδάφιο (5) προθεσµίες αντίστοιχα, η εταιρεία
αποστέλλει στον έφορο εταιρειών έκθεση µε τον καθορισµένο τύπο, που
περιλαµβάνει τις ορισµένες στο αναφερόµενο µητρώο λεπτοµέρειες και
γνωστοποίηση στον καθορισµένο τύπο οποιασδήποτε αλλαγής µεταξύ των
συµβούλων ή του γραµµατέα της ή οποιωνδήποτε λεπτοµερειών που
περιλαµβάνονται στο µητρώο, ορίζοντας την ηµεροµηνία της αλλαγής.
(5) Οι προθεσµίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) είναι οι ακόλουθες,
δηλαδή—
(α) η προθεσµία στην οποία πρέπει να αποσταλεί η αναφερόµενη έκθεση είναι
δεκατέσσερις ηµέρες από το διορισµό των πρώτων συµβούλων της εταιρείας·
και
(β) η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να αποσταλεί η αναφερόµενη
γνωστοποίηση αλλαγής είναι δεκατέσσερις ηµέρες από τότε που έγινε η αλλαγή
αυτή:
Νοείται ότι σε περίπτωση έκθεσης που περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε
πρόσωπο που είναι ο γραµµατέας της εταιρείας κατά την έναρξη της ισχύος του
Νόµου αυτού, η προθεσµία θα είναι δεκατέσσερις ηµέρες από την έναρξη της
ισχύος του Νόµου αυτού.

(6) Το µητρώο που πρέπει να τηρείται µε βάση το άρθρο αυτό είναι ανοικτό
κατά τη διάρκεια των εργασίµων ωρών (µε την επιφύλαξη τέτοιων εύλογων
περιορισµών που η εταιρεία δυνατό να επιβάλει σύµφωνα µε το καταστατικό
της ή σε γενική συνέλευση, µε τρόπο ώστε να επιτρέπεται η επιθεώρηση για
δύο τουλάχιστον ώρες κάθε ηµέρα), για επιθεώρηση από οποιοδήποτε µέλος
της εταιρείας χωρίς επιβάρυνση και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο µε
πληρωµή πενήντα µίλς, ή τέτοιου ολιγότερου ποσού που η εταιρεία δυνατό να
καθορίσει.
(7) Αν δεν επιτραπεί επιθεώρηση που απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό ή
αν σηµειωθεί παράλειψη συµµόρφωσης µε το εδάφιο (1), (2), (3) ή (4), η
εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη
υπόκειται σε πρόστιµο παράλειψης.
(8) Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας άρνησης, το ∆ικαστήριο δύναται µε
διάταγµα να διατάξει άµεση επιθεώρηση του µητρώου.
(9) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού—
(α) πρόσωπο που σύµφωνα µε τις οδηγίες ή εντολές του οι σύµβουλοι εταιρείας
πρέπει να ενεργούν λογίζεται ως σύµβουλος και αξιωµατούχος της εταιρείας,
(β) η έκφραση "όνοµα" περιλαµβάνει µικρό όνοµα.
(γ) αναφορές σε προηγούµενο όνοµα ή επίθετο δεν περιλαµβάνουν—
(i) σε περίπτωση οποιουδήποτε προσώπου, προηγούµενο όνοµα ή επίθετο που
το όνοµα εκείνο ή το επίθετο άλλαξε ή έπαυσε να χρησιµοποιείται προτού το
πρόσωπο που φέρει το όνοµα συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας
του ή άλλαξε ή έπαυσε να χρησιµοποιείται για χρονικό διάστηµα όχι λιγότερο
των είκοσι χρόνων· ή
(ii) σε περίπτωση παντρεµένης γυναίκας, το όνοµα ή το επίθετο µε το οποίο
ήταν γνωστή πριν από το γάµο.
Λεπτοµέρειες σχετικά
µε συµβούλους σε
εµπορικούς
καταλόγους,
εγκυκλίους, κλπ.

193.—(1) Κάθε εταιρεία στην οποία το άρθρο αυτό εφαρµόζεται δηλώνει σε
όλους τους εµπορικούς καταλόγους, εµπορικές εγκυκλίους και επαγγελµατικές
επιστολές πάνω ή µέσα στις οποίες φαίνεται το όνοµα της εταιρείας, που
εκδίδονται ή αποστέλλονται από την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε
οποιοδήποτε µέρος των κτήσεων της αυτής Μεγαλειότητας, µε ευανάγνωστους
χαρακτήρες σχετικά µε κάθε σύµβουλο που είναι νοµικό πρόσωπο, την εταιρική
επωνυµία, και σχετικά µε κάθε σύµβουλο που είναι φυσικό πρόσωπο, τις
ακόλουθες λεπτοµέρειες:
(α) το παρόν όνοµά του, ή τα αρχικά του και το παρόν επίθετο·
(β) οποιαδήποτε προηγούµενα ονόµατα και επίθετα·
(γ) την υπηκοότητά του, αν δεν είναι Βρεττανική:
Νοείται ότι, αν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις που κατά τη γνώµη του
Υπουργικού Συµβουλίου καθιστούν σκόπιµη τη χορήγηση τέτοιας εξαίρεσης,
το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµα, µε επιφύλαξη τέτοιων όρων
όπως ήθελε καθοριστεί στο διάταγµα, να χορηγήσει εξαίρεση από τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται µε το εδάφιο αυτό.
(2) Το άρθρο αυτό εφαρµόζεται σε—
(α) κάθε εταιρεία εγγεγραµµένη µε βάση το Νόµο αυτό, ή τους Νόµους που
καταργήθηκαν από αυτόν· και
(β) κάθε εταιρεία που συστάθηκε εκτός της ∆ηµοκρατίας που έχει εγκαθιδρύσει
τόπο εργασίας µέσα στη ∆ηµοκρατία.
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(3) Αν εταιρεία παραλείψει να συµµορφωθεί µε το άρθρο αυτό, κάθε
αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε
περίπτωση καταδίκης για κάθε αδίκηµα σε χρηµατική ποινή που δεν θα
υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες, και για σκοπούς του εδαφίου αυτού, όταν
νοµικό πρόσωπο είναι αξιωµατούχος της εταιρείας, οποιοσδήποτε
αξιωµατούχος του νοµικού προσώπου λογίζεται αξιωµατούχος της εταιρείας:
Νοείται ότι καµιά διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο αυτό δεν εγείρεται εκτός
από, ή µε τη συναίνεση του, Γενικού Εισαγγελέα.
(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού—
(α) η έκφραση "σύµβουλος" περιλαµβάνει κάθε πρόσωπο σύµφωνα µε τις
οδηγίες ή εντολές του οποίου οι σύµβουλοι της εταιρείας είναι συνηθισµένοι να
ενεργούν και η έκφραση "αξιωµατούχος" ερµηνεύεται ανάλογα.
(β) η έκφραση "αρχικά" περιλαµβάνει αναγνωρισµένη σύντµηση ονόµατος,
και οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (9) του άρθρου 192 εφαρµόζονται
όπως εφαρµόζονται για τους σκοπούς του άρθρου εκείνου.

Εταιρεία δύναται να
έχει συµβούλους µε
απεριόριστη ευθύνη.

78856766

194.—(1) Σε εταιρεία η ευθύνη των συµβούλων ή διαχειριστών, ή του
διευθύνοντα συµβούλου, δύναται να είναι απεριόριστη αν προβλέπεται µε τον
τρόπο αυτό από το ιδρυτικό έγγραφο.
(2) Σε εταιρεία που η ευθύνη συµβούλου ή διαχειριστή είναι απεριόριστη, οι
σύµβουλοι και οποιοιδήποτε διαχειριστές της εταιρείας και το µέλος που
προτείνει πρόσωπο για εκλογή ή διορισµό στη θέση συµβούλου ή διαχειριστή,
προσθέτουν στην πρόταση δήλωση ότι η ευθύνη του προσώπου που κατέχει τη
θέση εκείνη είναι απεριόριστη, και προτού το πρόσωπο εκείνο αποδεχτεί τη
θέση ή ενεργήσει σε αυτή, πρέπει να δοθεί σε αυτό γραπτώς ειδοποίηση ότι η
ευθύνη του είναι απεριόριστη από τους ακόλουθους ή ενός από τα ακόλουθα
πρόσωπα, δηλαδή, των ιδρυτών της εταιρείας, των συµβούλων της εταιρείας,
οποιωνδήποτε διαχειριστών της εταιρείας και του γραµµατέα της εταιρείας.
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Ειδικό ψήφισµα
εταιρείας που κάνει την
ευθύνη συµβούλων
απεριόριστη.

(3) Αν οποιοσδήποτε σύµβουλος, διαχειριστής ή αυτός που προτείνει κάποιο
για το αξίωµα του συµβούλου παραλείψουν να προσθέσουν τέτοια δήλωση, ή
αν οποιοσδήποτε ιδρυτής, σύµβουλος, διαχειριστής ή γραµµατέας παραλείψει
να δώσει τέτοια ειδοποίηση, αυτός υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει
τις πεντακόσιες λίρες και είναι επίσης υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά που το
πρόσωπο που εκλέχτηκε ή διορίστηκε µε τον τρόπο αυτό δυνατό να υποστεί
λόγω της παράλειψης, αλλά η ευθύνη του προσώπου που εκλέχτηκε ή
διορίστηκε δεν επηρεάζεται από την παράλειψη.
195.—(1) Εταιρεία δύναται, αν εξουσιοδοτείται µε τον τρόπο αυτό από το
καταστατικό της, µε ειδικό ψήφισµα, να αλλάξει το ιδρυτικό της έγγραφο ώστε
η ευθύνη των συµβούλων ή διαχειριστών της, ή οποιουδήποτε διευθύνοντα
διαχειριστή να καταστεί απεριόριστη.
(2) Με την έγκριση οποιουδήποτε τέτοιου ειδικού ψηφίσµατος, οι διατάξεις του
είναι τόσο έγκυρες ωσάν να περιέχονταν αρχικά στο ιδρυτικό έγγραφο.

Πρόνοιες για την
εκχώρηση αξιώµατος
από συµβούλους.

196. Αν σε περίπτωση οποιασδήποτε εταιρείας γίνεται πρόνοια από το
καταστατικό ή µε συµφωνία που συνάφθηκε µεταξύ οποιουδήποτε προσώπου
και της εταιρείας που εξουσιοδοτεί σύµβουλο η διαχειριστή της εταιρείας να
εκχωρήσει το αξίωµά του ως τέτοιο σε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε εκχώρηση
αξιώµατος που γίνεται σύµφωνα µε την αναφερόµενη πρόνοια, ανεξάρτητα από
οτιδήποτε αντίθετο περιέχεται στις αναφερόµενες πρόνοιες, είναι χωρίς
αποτέλεσµα εκτός αν και µέχρις ότου εγκριθεί µε ειδική απόφαση της
εταιρείας.

Ακύρωση ∆ιατάξεων σε Καταστατικό ή Συµβάσεις που απαλλάσσουν
Αξιωµατούχους από Ευθύνη
∆ιατάξεις ως προς την
ευθύνη αξιωµατούχων
και ελεγκτών.

197. Εκτός από τις πιο κάτω διατάξεις, οποιαδήποτε διάταξη, είτε αυτή
περιλαµβάνεται στο καταστατικό εταιρείας ή σε οποιαδήποτε σύµβαση µε
εταιρεία ή διαφορετικά, για απαλλαγή οποιουδήποτε αξιωµατούχου της
εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου, είτε αυτός είναι αξιωµατούχος της
εταιρείας είτε όχι, που εργοδοτείται από την εταιρεία ως ελεγκτής ή για την
κάλυψη του εναντίον οποιασδήποτε ευθύνης που δυνάµει οποιουδήποτε κανόνα
δικαίου διαφορετικά θα είχε σχετικά µε οποιαδήποτε αµέλεια, παράλειψη,
παράβαση καθήκοντος ή παραβίαση εµπιστεύµατος που δυνατό αυτός να είναι
ένοχος σχετικά µε την εταιρεία, είναι άκυρη:
Νοείται ότι —
(α) καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν ενεργεί για να στερήσει οποιοδήποτε
πρόσωπο από οποιαδήποτε εξαίρεση ή δικαίωµα για αποζηµίωση σχετικά µε
οτιδήποτε που έγινε ή παραλήφθηκε να γίνει από αυτό ενώ ίσχυε η διάταξη
αυτή· και
(β) ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό,
εταιρεία δύναται, σύµφωνα µε οποιαδήποτε τέτοια διάταξη όπως
προαναφέρθηκε, να αποζηµιώσει οποιοδήποτε τέτοιο αξιωµατούχο ή ελεγκτή
για οποιαδήποτε ευθύνη που προέκυψε σε αυτόν για υπεράσπιση οποιασδήποτε
διαδικασίας είτε αστικής είτε ποινικής, κατά την οποία δόθηκε απόφαση υπέρ
του ή κατά την οποία αθωώθηκε ή αναφορικά µε οποιαδήποτε αίτηση µε βάση
το άρθρο 383 στην οποία το ∆ικαστήριο του έδωσε απαλλαγή.
∆ιακανονισµοί και Αναδιοργανώσεις

Εξουσία για
συµβιβασµό µε
πιστωτές και µέλη.

198.—(1) Όταν προτείνεται συµβιβασµός ή διακανονισµός µεταξύ εταιρείας
και των πιστωτών της ή οποιασδήποτε τάξης της ή µεταξύ της εταιρείας και
των µελών της ή οποιασδήποτε τάξης τους, το ∆ικαστήριο δύναται, µε
συνοπτική αίτηση της εταιρείας ή οποιουδήποτε πιστωτή ή µέλους της
εταιρείας, ή, σε περίπτωση εταιρείας που είναι υπό εκκαθάριση, του
εκκαθαριστή, να διατάξει σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών ή τάξης
πιστωτών ή των µελών της εταιρείας ή τάξης µελών, ανάλογα µε την
περίπτωση, µε τέτοιο τρόπο όπως το ∆ικαστήριο ήθελε διατάξει.
(2) Αν πλειοψηφία σε αριθµό που αντιπροσωπεύει τρία τέταρτα σε αξία των
πιστωτών ή τάξης πιστωτών ή µελών ή τάξης µελών, ανάλογα µε την
περίπτωση, που είναι παρόντες και ψηφίζουν είτε προσωπικά ή µε αντιπρόσωπο
στη συνέλευση, αποδέχονται οποιοδήποτε διακανονισµό ή συµβιβασµό, ο
συµβιβασµός ή διακανονισµός, αν επικυρωθεί από το ∆ικαστήριο, είναι
δεσµευτικός για όλους τους πιστωτές ή την τάξη των πιστωτών, ή τα µέλη ή την
τάξη µελών, ανάλογα µε την περίπτωση, όπως επίσης για την εταιρεία ή, σε
περίπτωση υπό εκκαθάριση εταιρείας, για τον εκκαθαριστή και συνεισφορείς
της εταιρείας.
(3) ∆ιάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα µε το εδάφιο (2) δεν έχει αποτέλεσµα
µέχρις ότου επίσηµο αντίγραφο του διατάγµατος παραδοθεί στον έφορο
εταιρειών για εγγραφή, και αντίγραφο κάθε τέτοιου διατάγµατος θα
επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου που εκδίδεται µετά
την έκδοση του διατάγµατος, ή σε περίπτωση εταιρείας που δεν έχει ιδρυτικό
έγγραφο, σε κάθε αντίγραφο που εκδίδεται µε τον τρόπο αυτό του εγγράφου
που ιδρύει ή ορίζει την ίδρυση της εταιρείας.
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(4) Αν εταιρεία παραλείπει να συµµορφωθεί µε το εδάφιο (3), η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε αντίγραφο
αναφορικά µε το οποίο γίνεται παράλειψη.
(5) Στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 199, η έκφραση "εταιρεία" σηµαίνει

οποιαδήποτε εταιρεία που δύναται να διαλυθεί σύµφωνα µε το Νόµο αυτό και η
έκφραση "διακανονισµός" περιλαµβάνει αναπροσαρµογή του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας µε την ενοποίηση µετοχών διαφορετικής τάξης ή µε τη
διαίρεση µετοχών σε µετοχές διαφορετικών τάξεων ή και µε τις δύο αυτές
µεθόδους.
Πληροφορίες
αναφορικά µε
συµβιβασµούς µε
πιστωτές και µέλη.

395063638

199.—(1) Όταν συνέλευση πιστωτών ή οποιασδήποτε τάξης πιστωτών ή µελών
ή οποιασδήποτε τάξης µελών συγκαλείται µε βάση το άρθρο 198—
(α) µε κάθε ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, που αποστέλλεται σε
πιστωτή ή µέλος, αποστέλλεται επίσης έκθεση που διευκρινίζει τις συνέπειες
του συµβιβασµού ή διακανονισµού και ειδικότερα που εκθέτει οποιαδήποτε
ουσιαστικά συµφέροντα των συµβούλων της εταιρείας, είτε ως συµβούλων είτε
ως µελών, είτε ως πιστωτών της εταιρείας ή διαφορετικά, και το αποτέλεσµα
επί αυτών του συµβιβασµού ή διακανονισµού, στην έκταση που είναι
διαφορετικό από το αποτέλεσµα σε παρόµοια συµφέροντα άλλων προσώπων·
(β) σε κάθε ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση που δίνεται µε διαφήµιση,
περιλαµβάνεται τέτοια έκθεση όπως προαναφέρθηκε ή γνωστοποίηση του
τόπου και του τρόπου που οι πιστωτές που δικαιούνται ή µέλη που δικαιούνται
να παραστούν στη συνέλευση δύνανται να πάρουν αντίγραφα τέτοιας έκθεσης
όπως προαναφέρθηκε.
(2) Όταν ο συµβιβασµός ή διακανονισµός επηρεάζει τα δικαιώµατα κατόχων
χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας, η αναφερόµενη έκθεση παρέχει την ίδια
διευκρίνιση αναφορικά µε πρόσωπα εµπιστευµένα µε την εκτέλεση
οποιουδήποτε συµβολαίου για εξασφάλιση της έκδοσης των χρεωστικών
οµολόγων, όπως απαιτείται να δοθεί αναφορικά µε τους συµβούλους της
εταιρείας.
(3) Όταν ειδοποίηση που δίδεται µε διαφήµιση περιλαµβάνει γνωστοποίηση ότι
αντίγραφα της έκθεσης που εξηγούν τις συνέπειες του προτεινόµενου
συµβιβασµού ή διακανονισµού δύνανται να ληφθούν από πιστωτές ή από µέλη
που δικαιούνται να παραστούν στη συνέλευση, οποιοσδήποτε τέτοιος πιστωτής
ή µέλος κατά την υποβολή αίτησης µε τον τρόπο που υποδείχνεται µε την
αίτηση, προµηθεύεται από την εταιρεία αντίγραφο της έκθεσης χωρίς πληρωµή.
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(4) Όταν εταιρεία παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απαίτηση του
άρθρου αυτού, η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που διαπράσσει
παράλειψη, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες,
και για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού οποιοσδήποτε εκκαθαριστής της
εταιρείας και οποιοσδήποτε εµπιστευµατοδόχος για συµβόλαιο για εξασφάλιση
της έκδοσης χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας θεωρείται αξιωµατούχος της
εταιρείας:
Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν έχει ευθύνη µε βάση το εδάφιο αυτό αν το
πρόσωπο εκείνο αποδείξει ότι η παράλειψη οφειλόταν στην άρνηση
οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που είναι σύµβουλος ή εµπιστευµατοδόχος για
κατόχους χρεωστικών οµολόγων, να προµηθεύσει λεπτοµέρειες για τα
συµφέροντά του.
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(5) Είναι καθήκον οποιουδήποτε συµβούλου της εταιρείας και οποιουδήποτε
εµπιστευµατοδόχου για κατόχους χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας να
δίδουν ειδοποίηση στην εταιρεία για τέτοια θέµατα που αφορούν αυτούς όπως
δυνατό να είναι αναγκαία για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, και οποιοδήποτε
πρόσωπο παραλείπει να συµµορφωθεί µε το εδάφιο αυτό υπόκειται σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.

∆ιατάξεις για
διευκόλυνση της
αναδιοργάνωσης και
συγχώνευσης εταιρειών.

200.—(1) Όταν υποβάλλεται στο ∆ικαστήριο αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 198
για την επικύρωση συµβιβασµού ή διακανονισµού µεταξύ εταιρείας και
οποιωνδήποτε τέτοιων προσώπων όπως αναφέρονται στο άρθρο εκείνο, και
φαίνεται στο ∆ικαστήριο ότι ο συµβιβασµός ή διακανονισµός προτάθηκε για

τους σκοπούς ή αναφορικά µε σχέδιο για την αναδιοργάνωση οποιασδήποτε
εταιρείας ή εταιρειών ή για τη συγχώνευση οποιωνδήποτε δύο ή περισσότερων
εταιρειών, και ότι σύµφωνα µε το σχέδιο ολόκληρο ή µέρος της επιχείρησης ή
της ιδιοκτησίας της εταιρείας που επηρεάζεται από το σχέδιο (που στο άρθρο
αυτό αναφέρεται ως "η µεταβιβάζουσα εταιρεία") πρόκειται να µεταβιβαστεί σε
άλλη εταιρεία (που στο άρθρο αυτό αναφέρεται ως "η εταιρεία προς την οποία
γίνεται η µεταβίβαση"), το ∆ικαστήριο δύναται, είτε µε το διάταγµα που
επικυρώνει το συµβιβασµό ή διακανονισµό ή µε οποιοδήποτε µεταγενέστερο
διάταγµα, να προνοεί για όλα ή οποιαδήποτε από τα πιο κάτω θέµατα—
(α) τη µεταβίβαση στην εταιρεία προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση,
ολόκληρου ή µέρους της επιχείρησης και της ιδιοκτησίας ή υποχρεώσεων
οποιασδήποτε εταιρείας που µεταβιβάζει·
(β) την παραχώρηση ή, καταµερισµό από την εταιρεία στην οποία γίνεται η
µεταβίβαση οποιωνδήποτε µετοχών, χρεωστικών οµολόγων, ασφαλιστηρίων ή
άλλων παρόµοιων συµφερόντων στην εταιρεία εκείνη που θα παραχωρηθούν ή
καταµεριστούν µε βάση το συµβιβασµό ή διακανονισµό από την εταιρεία
εκείνη σε ή για οποιοδήποτε πρόσωπο·
(γ) τη συνέχιση από ή εναντίον της εταιρείας στην οποία γίνεται η µεταβίβαση
οποιασδήποτε νοµικής διαδικασίας που εκκρεµεί από ή εναντίον της εταιρείας
που µεταβιβάζει·
(δ) τη διάλυση, χωρίς εκκαθάριση, οποιασδήποτε εταιρείας που µεταβιβάζει·
(ε) την πρόνοια που πρέπει να ληφθεί για οποιαδήποτε πρόσωπα, τα οποία µέσα
σε τέτοιο χρόνο και µε τέτοιο τρόπο που το ∆ικαστήριο διατάσσει, διαφωνούν
µε το συµβιβασµό ή διακανονισµό·
(στ) τέτοια συναφή, επακόλουθα και συµπληρωµατικά θέµατα που είναι
αναγκαία για εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσµατικής διεξαγωγής της
αναδιοργάνωσης ή συγχώνευσης.
(2) Όταν διάταγµα µε βάση το άρθρο αυτό προνοεί τη µεταβίβαση ιδιοκτησίας
ή υποχρεώσεων, η ιδιοκτησία εκείνη, δυνάµει του διατάγµατος µεταβιβάζεται
και περιέρχεται σε, και οι υποχρεώσεις εκείνες µεταβιβάζονται δυνάµει του
διατάγµατος και αποτελούν υποχρεώσεις, της εταιρείας προς την οποία γίνεται
η µεταβίβαση, και σε περίπτωση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας, αν το διάταγµα
διατάσσει µε τον τρόπο αυτό, είναι ελεύθερη κάθε επιβάρυνσης που έπαυσε να
έχει αποτέλεσµα δυνάµει του συµβιβασµού ή διακανονισµού.
(3) Όταν εκδίδεται διάταγµα µε βάση το άρθρο αυτό, κάθε εταιρεία σχετικά µε
την οποία εκδίδεται το διάταγµα µεριµνά όπως επίσηµο αντίγραφό του
παραδοθεί στον έφορο εταιρειών για εγγραφή µέσα σε επτά ηµέρες από την
έκδοση του διατάγµατος, και αν υπάρξει παράλειψη συµµόρφωσης µε το
εδάφιο αυτό, η εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για
την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιµο παράλειψης.
(4) Στο άρθρο αυτό ο όρος "ιδιοκτησία" περιλαµβάνει ιδιοκτησία, δικαιώµατα
και εξουσίες οποιασδήποτε περιγραφής, και η έκφραση "υποχρεώσεις"
περιλαµβάνει καθήκοντα.
(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 198, η έκφραση
"εταιρεία" στο άρθρο αυτό δεν περιλαµβάνει άλλη εταιρεία εκτός από εταιρεία
µε την έννοια του Νόµου αυτού.
Εξουσία για απόκτηση
µετοχών µετόχων που
διαφωνούν µε σχέδιο ή
σύµβαση που
εγκρίθηκαν από
πλειοψηφία.

201.—(1) Όταν σχέδιο ή σύµβαση που συνεπάγεται τη µεταβίβαση µετοχών ή
οποιαδήποτε τάξη µετοχών εταιρείας (που στο άρθρο αυτό αναφέρεται ως "η
εταιρεία που µεταβιβάζει") σε άλλη εταιρεία, είτε αυτή είναι εταιρεία µε την
έννοια του Νόµου αυτού είτε όχι (που στο άρθρο αυτό αναφέρεται ως "η
εταιρεία προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση"), έχει εγκριθεί, µέσα σε
τέσσερις µήνες από την υποβολή της προσφοράς από την εταιρεία προς την

οποία γίνεται η µεταβίβαση από τους κατόχους µετοχών όχι λιγότερο από τα
εννέα δέκατα της αξίας των µετοχών που προβλέπεται η µεταβίβαση (άλλων
από µετοχές που κατέχονται ήδη, κατά την ηµεροµηνία της προσφοράς, από ή
από εντολοδόχο της εταιρείας προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση ή της
θυγατρικής της), η εταιρεία προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση δύναται, σε
οποιοδήποτε χρόνο µέσα σε δύο µήνες από την εκπνοή των αναφερόµενων
τεσσάρων µηνών, να δώσει µε τον καθορισµένο τρόπο ειδοποίηση σε
οποιοδήποτε µέτοχο διαφωνεί ότι αυτή επιθυµεί να αποκτήσει τις µετοχές του
και όταν δίνεται τέτοια ειδοποίηση η εταιρεία προς την οποία γίνεται η
µεταβίβαση, εκτός αν µετά από αίτηση που υποβλήθηκε από µέτοχο που
διαφωνεί µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία που δόθηκε η ειδοποίηση, το
∆ικαστήριο θεωρεί σωστό να διατάξει διαφορετικά, δικαιούται και
υποχρεώνεται να αποκτήσει εκείνες τις µετοχές µε τους όρους που σύµφωνα µε
το σχέδιο ή τη σύµβαση, οι µετοχές των µετόχων που συµφωνούν θα
µεταβιβαστούν στην εταιρεία προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση:
Νοείται ότι όταν µετοχές της εταιρείας που µεταβιβάζει, της ίδιας τάξης ή τάξης
όπως εκείνων που προβλέπεται η µεταβίβαση, κατέχονται ήδη όπως
προαναφέρθηκε, µε αξία µεγαλύτερη από το ένα δέκατο του συνόλου της αξίας
των και εκείνων των µετοχών (άλλων από εκείνες που ήδη κατέχονται όπως
προαναφέρθηκε) που προβλέπεται η µεταβίβαση, οι προηγούµενες διατάξεις
του εδαφίου αυτού δεν τυγχάνουν εφαρµογής εκτός αν —
(α) η εταιρεία προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση προσφέρει τους ίδιους
όρους σε όλους τους κατόχους των µετοχών (άλλων από εκείνες που ήδη
κατέχονται όπως προαναφέρθηκε) που προβλέπεται η µεταβίβαση ή όταν οι
µετοχές εκείνες περιλαµβάνουν µετοχές διαφορετικής τάξης, κάθε τάξης τους·
και
(β) οι κάτοχοι που εγκρίνουν το σχέδιο ή σύµβαση, εκτός του ότι κατέχουν όχι
λιγότερο από τα εννέα δέκατα σε αξία των µετοχών που προβλέπεται η
µεταβίβαση (άλλων από εκείνες που ήδη κατέχονται όπως προαναφέρθηκε) των
οποίων συνεπάγεται η µεταβίβαση, αποτελούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του
αριθµού των κατόχων των µετοχών εκείνων.
(2) Όταν σύµφωνα µε οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο ή σύµβαση όπως
προαναφέρθηκε, µετοχές εταιρείας µεταβιβάζονται σε άλλη εταιρεία ή
εντολοδόχο της, και οι µετοχές εκείνες µαζί µε οποιεσδήποτε άλλες µετοχές της
εταιρείας που αναφέρθηκε πρώτα, οι κατεχόµενες από, ή από εντολοδόχο της
εταιρείας που µεταβιβάζει ή τη θυγατρική της κατά την ηµεροµηνία της
µεταβίβασης, αποτελούν ή περιλαµβάνουν τα εννέα δέκατα της αξίας των
µετοχών της εταιρείας που αναφέρθηκε πρώτα ή οποιασδήποτε τάξης των
µετοχών εκείνων, τότε —
(α) µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης (εκτός αν έχει γίνει
συµµόρφωση µε την προϋπόθεση αυτή µε προηγούµενη µεταβίβαση σύµφωνα
µε το σχέδιο ή τη σύµβαση) η εταιρεία προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση
δίνει ειδοποίηση του γεγονότος εκείνου µε τον καθορισµένο τρόπο στους
κατόχους των µετοχών που απέµειναν ή των µετοχών της τάξης εκείνης που
απέµειναν, ανάλογα µε την περίπτωση, που δεν συγκατατέθηκαν στο σχέδιο ή
σύµβαση· και
(β) οποιοσδήποτε τέτοιος κάτοχος δύναται µέσα σε τρεις µήνες από το δόσιµο
της ειδοποίησης σε αυτόν να απαιτήσει από την εταιρεία προς την οποία γίνεται
η µεταβίβαση να αποκτήσει τις αναφερόµενες µετοχές·
και όταν µέτοχος δίνει ειδοποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του εδαφίου
αυτού σχετικά µε οποιεσδήποτε µετοχές, η εταιρεία προς την οποία γίνεται η
µεταβίβαση δικαιούται και δεσµεύεται να αποκτήσει εκείνες τις µετοχές µε
τους όρους που σύµφωνα µε το σχέδιο ή τη σύµβαση µεταβιβάστηκαν οι
µετοχές των µετόχων που συµφώνησαν σε αυτή, ή µε τέτοιους όρους που
δυνατό να συµφωνηθούν ή που το ∆ικαστήριο ήθελε θεωρήσει σωστό να
διατάξει µετά από αίτηση της εταιρείας προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση ή

του µετόχου.
(3) Όταν η εταιρεία προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση έδωσε ειδοποίηση
σύµφωνα µε το εδάφιο (1) και µετά από αίτηση που υποβλήθηκε από τον
µέτοχο που διαφωνεί, το ∆ικαστήριο δεν έκδωσε διάταγµα για το αντίθετο,
µετά την εκπνοή ενός µηνός από την ηµεροµηνία που δόθηκε ειδοποίηση, ή, αν
εκκρεµεί αίτηση από το µέτοχο που διαφωνεί προς το ∆ικαστήριο, µετά την
εκδίκαση της αίτησης, η εταιρεία προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση
διαβιβάζει αντίγραφο της ειδοποίησης προς την εταιρεία που µεταβιβάζει µαζί
µε µεταβιβαστικό έγγραφο που εκτελείται εκ µέρους του µετόχου από
οποιοδήποτε πρόσωπο διορισµένο από την εταιρεία προς την οποία γίνεται η
µεταβίβαση και εκ µέρους της από την εταιρεία προς την οποία γίνεται η
µεταβίβαση, και καταβάλλει ή µεταβιβάζει στην εταιρεία που µεταβιβάζει το
ποσό ή άλλη αντιπαροχή που αντιπροσωπεύει την τιµή που καταβάλλεται από
την εταιρεία προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση για τις µετοχές που η
εταιρεία εκείνη δικαιούται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό να αποκτήσει, και τότε η
εταιρεία που µεταβιβάζει γράφει την εταιρεία προς την οποία γίνεται η
µεταβίβαση ως τον κάτοχο εκείνων των µετοχών:
Νοείται ότι δεν απαιτείται µεταβιβαστικό έγγραφο για οποιαδήποτε µετοχή που
το ένταλµα της εκκρεµεί κατά το χρόνο εκείνο.
(4) Οποιαδήποτε ποσά λήφθηκαν από την εταιρεία που µεταβιβάζει µε βάση το
άρθρο καταχωρούνται σε χωριστό λογαριασµό τράπεζας, και οποιαδήποτε
τέτοια ποσά και οποιαδήποτε άλλη αντιπαροχή που λήφθηκε µε τον τρόπο
αυτό, κατέχονται από εκείνη την εταιρεία σε καταπίστευµα για τα διάφορα
πρόσωπα που δικαιούνται στις µετοχές σχετικά µε τις οποίες λήφθηκαν τα
αναφερόµενα ποσά ή άλλη αντιπαροχή αντίστοιχα.
(5) Στο άρθρο αυτό η έκφραση "µέτοχος που διαφωνεί" περιλαµβάνει µέτοχο
που δεν συγκατατέθηκε στο σχέδιο ή σύµβαση και οποιοδήποτε µέτοχο που
παρέλειψε ή αρνήθηκε να µεταβιβάσει τις µετοχές του στην εταιρεία προς την
οποία γίνεται η µεταβίβαση σύµφωνα µε το σχέδιο ή σύµβαση.
(6) Σχετικά µε προσφορά που γίνεται από την εταιρεία προς την οποία γίνεται η
µεταβίβαση προς τους µετόχους της εταιρείας που µεταβιβάζει πριν από την
έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού, το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρµογής —
(α) µε την αντικατάσταση, στις γραµµές 8, 9, 10 και 11 του εδαφίου (1), των
λέξεων "οι µετοχές για τις οποίες προνοείται η µεταβίβαση (άλλων από τις
µετοχές που κατέχονται ήδη κατά την ηµεροµηνία της προσφοράς από, ή από
εντολοδόχο για την εταιρεία προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση"), µε τις
λέξεις "οι επηρεαζόµενες µετοχές" και µε την παράλειψη της επιφύλαξης του
εδαφίου εκείνου·
(β) µε την παράλειψη του εδαφίου (2)· και
(γ) µε την παράλειψη, στις γραµµές 8, 9, 10 και 11 του εδαφίου (3), των λέξεων
"µαζί µε µεταβιβαστικό έγγραφο που εκτελέστηκε από µέρους του µετόχου από
οποιοδήποτε πρόσωπο διορισµένο από την εταιρεία προς την οποία έγινε η
µεταβίβαση και εκ µέρους της από την εταιρεία προς την οποία έγινε η
µεταβίβαση" και της επιφύλαξης του εδαφίου εκείνου.
Μειονότητες
Εναλλακτική θεραπεία
για εκκαθάριση σε
περιπτώσεις
καταπίεσης.

202.—(1) Οποιοδήποτε µέλος εταιρείας που παραπονείται ότι οι υποθέσεις της
εταιρείας διεξάγονται µε τρόπο καταπιεστικό µέρους των µελών
(περιλαµβανοµένου του ιδίου), ή, σε περίπτωση που εµπίπτει στο εδάφιο (3)
του άρθρου 163, το Υπουργικό Συµβούλιο, δύναται να µεριµνήσει για την
υποβολή αίτησης στο ∆ικαστήριο για διάταγµα σύµφωνα µε το άρθρο αυτό.
(2) Αν σε τέτοια αίτηση το ∆ικαστήριο έχει τη γνώµη—

(α) ότι οι υποθέσεις της εταιρείας διεξάγονται όπως προαναφέρθηκε· και
(β) ότι η εκκαθάριση της εταιρείας θα επηρέαζε δυσµενώς εκείνο το µέρος των
µελών, αλλά διαφορετικά, τα γεγονότα θα δικαιολογούσαν την έκδοση
διατάγµατος εκκαθάρισης για το λόγο ότι ήταν δίκαιο και σύµφωνα µε τους
κανόνες της επιείκειας όπως η εταιρεία εκκαθαριστεί,
το ∆ικαστήριο δύναται, για το σκοπό επίλυσης των θεµάτων αναφορικά µε
εκείνα που υποβλήθηκε παράπονο, να εκδώσει τέτοιο διάταγµα που θεωρεί
σωστό, είτε για τη ρύθµιση της µελλοντικής διεξαγωγής των υποθέσεων της
εταιρείας ή για την αγορά των µετοχών οποιωνδήποτε µελών της εταιρείας από
άλλα µέλη της εταιρείας ή από την εταιρεία και, σε περίπτωση αγοράς από την
εταιρεία, για την ανάλογη µείωση του κεφαλαίου της εταιρείας, ή διαφορετικά.
(3) Όταν διάταγµα µε βάση το άρθρο αυτό κάνει αλλαγή ή προσθήκη στο
ιδρυτικό έγγραφο ή καταστατικό οποιασδήποτε εταιρείας, τότε, ανεξάρτητα
από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του Νόµου αυτού και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του διατάγµατος, η ενδιαφερόµενη εταιρεία δεν έχει εξουσία χωρίς
την άδεια του ∆ικαστηρίου, να επιφέρει οποιαδήποτε περαιτέρω αλλαγή ή
προσθήκη στο ιδρυτικό έγγραφο ή καταστατικό που αντίκειται προς τις
διατάξεις του διατάγµατος· αλλά, τηρουµένων των προηγουµένων διατάξεων
του εδαφίου αυτού, οι αλλαγές ή προσθήκες που έγιναν µε το διάταγµα, έχουν
το ίδιο αποτέλεσµα ως να έγιναν κανονικά µε ψήφισµα της εταιρείας και οι
διατάξεις του Νόµου αυτού εφαρµόζονται στο ιδρυτικό έγγραφο ή καταστατικό
όπως αυτό αλλάχθηκε ή που έγινε προσθήκη µε τον τρόπο αυτό ανάλογα.
(4) Πιστοποιηµένο αντίγραφο οποιουδήποτε διατάγµατος µε βάση το άρθρο
αυτό που αλλάζει ή προσθέτει, ή δίνει άδεια να αλλαχθεί ή να γίνει προσθήκη
σε, ιδρυτικό έγγραφο ή καταστατικό εταιρείας, παραδίνεται από την εταιρεία
µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από την έκδοσή του στον έφορο εταιρειών για
εγγραφή. και αν εταιρεία παραλείπει να συµµορφωθεί µε το εδάφιο αυτό, η
εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη
υπόκεινται σε πρόστιµο παράλειψης.
(5) Σχετικά µε αίτηση µε βάση µε το άρθρο αυτό, το άρθρο 333 εφαρµόζεται
όπως αυτό εφαρµόζεται σε αίτηση για εκκαθάριση.
MEΡΟΣ V
EKKAΘΑΡΙΣΗ
(I) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Τρόποι Εκκαθάρισης
Τρόποι εκκαθάρισης.

203.—(1) Η εκκαθάριση εταιρείας δύναται να γίνει είτε —
(α) από το ∆ικαστήριο·
(β) εκούσια· ή
(γ) µε την επίβλεψη του ∆ικαστηρίου.
(2) Οι διατάξεις του Νόµου αυτού σχετικά µε εκκαθάριση, εφαρµόζονται στην
εκκαθάριση εταιρείας µε οποιοδήποτε από εκείνους τους τρόπους, εκτός αν
φαίνεται το αντίθετο.
Συνεισφορείς

Ευθύνη νυν και πρώην
µελών ως
συνεισφορέων.
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204.—(1) Σε περίπτωση εκκαθάρισης εταιρείας, κάθε µέλος νυν και πρώην
ευθύνεται να συνεισφέρει στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ποσό
ικανοποιητικό για την πληρωµή των χρεών και υποχρεώσεών της, και των
εξόδων, τελών και δαπανών της εκκαθάρισης και για την προσαρµογή των

δικαιωµάτων των συνεισφορέων µεταξύ τους, τηρουµένων των διατάξεων του
εδαφίου (2) και των ακόλουθων επιφυλάξεων:
(α) πρώην µέλος δεν ευθύνεται να συνεισφέρει αν έπαυσε να είναι µέλος για
περίοδο µεγαλύτερη από ένα χρόνο από την έναρξη της εκκαθάρισης·
(β) πρώην µέλος δεν είναι υπεύθυνο να συνεισφέρει σχετικά µε οποιοδήποτε
χρέος ή ευθύνη της εταιρείας που δηµιουργήθηκε από τότε που έπαυσε να είναι
µέλος·
(γ) πρώην µέλος δεν ευθύνεται να συνεισφέρει εκτός αν φαίνεται στο
∆ικαστήριο ότι τα υφιστάµενα µέλη δεν δύνανται να ικανοποιήσουν τις
συνεισφορές που πρέπει να γίνουν από αυτά σύµφωνα µε το Νόµο αυτό·
(δ) στην περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές, καµιά
συνεισφορά δεν απαιτείται από οποιοδήποτε µέλος που υπερβαίνει το ποσό, αν
υπάρχει, που δεν καταβλήθηκε για τις µετοχές σχετικά µε τις οποίες ευθύνεται
ως νυν ή πρώην µέλος·
(ε) στην περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση, τηρουµένων
των διατάξεων του εδαφίου (3), καµιά εισφορά δεν απαιτείται από οποιοδήποτε
µέλος που υπερβαίνει το ποσό που ανέλαβε να συνεισφέρει στα περιουσιακά
στοιχεία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισής της·
(στ) καµιά διάταξη στο Νόµο αυτό δεν ακυρώνει οποιαδήποτε διάταξη που
περιέχεται σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό συµβόλαιο ή άλλη σύµβαση µε την
οποία περιορίζεται η ευθύνη καθενός από τα µέλη σύµφωνα µε το συµβόλαιο ή
τη σύµβαση, ή µε την οποία µόνο τα κεφάλαια της εταιρείας ευθύνονται
σχετικά µε το συµβόλαιο ή τη σύµβαση·
(ζ) ποσό που οφείλεται σε οποιοδήποτε µέλος της εταιρείας µε την ιδιότητά του
ως µέλους, ως µερίσµατα, κέρδη ή διαφορετικά, δεν θα λογίζεται ως χρέος της
εταιρείας που πρέπει να πληρωθεί στο µέλος εκείνο σε περίπτωση
ανταγωνισµού µεταξύ αυτού και άλλου πιστωτή που δεν είναι µέλος της
εταιρείας, αλλά οποιοδήποτε τέτοιο ποσό δύναται να υπολογιστεί για το σκοπό
τελικής αναπροσαρµογής των δικαιωµάτων των συνεισφορέων µεταξύ τους.
(2) Κατά την εκκαθάριση εταιρείας, κάθε σύµβουλος ή διαχειριστής πρώην ή
νυν, που η ευθύνη του είναι µε βάση το Νόµο αυτό απεριόριστη, επιπρόσθετα
µε την ευθύνη του, αν υπάρχει, να συνεισφέρει ως ένα συνηθισµένο µέλος, θα
ευθύνεται να κάνει περαιτέρω συνεισφορά ως να ήταν κατά την έναρξη της
εκκαθάρισης µέλος µε απεριόριστη ευθύνη:
Νοείται ότι—
(α) πρώην σύµβουλος ή διαχειριστής δεν ευθύνεται για τέτοια επιπρόσθετη
συνεισφορά αν έπαυσε να κατέχει αξίωµα για περίοδο περισσότερο από ένα
έτος πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης·
(β) πρώην σύµβουλος ή διαχειριστής δεν ευθύνεται για τέτοια επιπρόσθετη
συνεισφορά σχετικά µε οποιοδήποτε χρέος ή ευθύνη της εταιρείας που
δηµιουργήθηκε µετά από τότε που έπαυσε να κατέχει αξίωµα·
(γ) µε την επιφύλαξη του καταστατικού της εταιρείας, σύµβουλος ή
διαχειριστής δεν ευθύνεται για τέτοια επιπρόσθετη συνεισφορά εκτός αν το
∆ικαστήριο θεωρήσει αναγκαίο να απαιτήσει την συνεισφορά αυτή για να
ικανοποιηθούν τα χρέη και οι ευθύνες της εταιρείας, και τα έξοδα, τέλη και
δαπάνες της εκκαθάρισης.
(3) Κατά τη διάλυση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε εγγύηση που έχει
µετοχικό κεφάλαιο, κάθε µέλος της εταιρείας, είναι υπεύθυνο να συνεισφέρει
µέχρι του ποσού που δεν καταβλήθηκε για οποιεσδήποτε µετοχές που
κατέχονται από αυτό, επιπρόσθετα προς το ποσό που ανάλαβε να συνεισφέρει

στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισής της.
Ορισµός
"συνεισφορέα".

205. Ο όρος "συνεισφορέας" σηµαίνει κάθε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο να
συνεισφέρει στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σε περίπτωση
εκκαθάρισής της, και για τους σκοπούς κάθε διαδικασίας για να αποφασιστεί,
και κάθε διαδικασίας πριν από τον τελικό ορισµό των προσώπων που
λογίζονται συνεισφορείς, περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο
υπάρχει ισχυρισµός ότι είναι συνεισφορέας.

Φύση της ευθύνης
συνεισφορέα.

206. Η ευθύνη "συνεισφορέα" δηµιουργεί χρέος που οφείλεται από αυτόν κατά
το χρόνο που άρχισε η ευθύνη του, αλλά που πρέπει να πληρωθεί κατά το χρόνο
που γίνονται κλήσεις για εκτέλεση της ευθύνης.

Συνεισφορείς σε
περίπτωση θανάτου
µέλους.

207.—(1) Αν συνεισφορέας πεθάνει είτε πριν από ή µετά την καταχώρηση του
ονόµατός του στον κατάλογο συνεισφορέων, οι προσωπικοί του αντιπρόσωποι,
κληρονόµοι και κληροδόχοι του ευθύνονται να συνεισφέρουν στα περιουσιακά
στοιχεία της εταιρείας για την εξόφληση της ευθύνης του και θεωρούνται για
αυτό συνεισφορείς.
(2) Όταν οι προσωπικοί αντιπρόσωποι καταχωρούνται στον κατάλογο των
συνεισφορέων, δεν υπάρχει ανάγκη να προστεθούν οι κληρονόµοι ή
κληροδόχοι, αλλά δύνανται να προστεθούν όταν και αν το ∆ικαστήριο το κρίνει
σωστό.
(3) Αν σηµειωθεί παράλειψη καταβολής οποιωνδήποτε χρηµάτων που
οφείλονται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό δύνανται να ληφθούν δικαστικά µέτρα
για να πληρωθούν από την περιουσία.

Συνεισφορείς σε
περίπτωση πτώχευσης
µέλους.

208.—(1) Αν συνεισφορέας πτωχεύσει, είτε πριν από ή µετά την καταχώρησή
του στον κατάλογο των συνεισφορέων—
(α) ο διαχειριστής της πτώχευσής του τον αντιπροσωπεύει για όλους τους
σκοπούς της εκκαθάρισης, και είναι κατά ακολουθία συνεισφορέας, και δύναται
να κληθεί να αποδεχτεί επαλήθευση κατά της περιουσίας του πτωχεύσαντα, ή
διαφορετικά να επιτρέψει να καταβληθούν από τα περιουσιακά του στοιχεία σε
εύθετο νοµικό χρόνο, οποιαδήποτε χρήµατα που οφείλει ο πτωχεύσας σχετικά
µε την ευθύνη του να συνεισφέρει στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας· και
(β) δύναται να επαληθευθεί εναντίον της περιουσίας του πτωχεύσαντα το
υπολογιζόµενο ποσό της ευθύνης του πτωχεύσαντα ως προς µελλοντικές
κλήσεις όπως επίσης κλήσεις που ήδη έγιναν.
(II) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
∆ικαιοδοσία

∆ικαιοδοσία
εκκαθάρισης.

209.—(1) Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο της Επαρχίας που βρίσκεται το
εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας, που αποτελείται από τον Πρόεδρο του
∆ικαστηρίου αυτού και ένα ή δύο µέλη του, έχει δικαιοδοσία εκκαθάρισης
οποιασδήποτε εταιρείας εγγεγραµµένης στη ∆ηµοκρατία:
Νοείται ότι —
(α) όταν το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που καταβλήθηκε ή
πιστώθηκε ότι καταβλήθηκε δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες, ο
Πρόεδρος ή οποιοσδήποτε Επαρχιακός ∆ικαστής του ∆ικαστηρίου αυτού
αποκτά συντρέχουσα δικαιοδοσία µε το Επαρχιακό ∆ικαστήριο µε την ίδια
σύσταση όπως προηγουµένως αναφέρεται για την εκκαθάριση της εταιρείας·
(β) οποιοδήποτε παρεµπίπτον διάταγµα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
εκκαθάρισης που δεν αποφασίζει την ουσία της διαδικασίας, δύναται να
εκδοθεί από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε Επαρχιακό ∆ικαστή του Επαρχιακού
∆ικαστηρίου της Επαρχίας που βρίσκεται το εγγεγραµµένο γραφείο της
εταιρείας εκτός όταν, το ποσό που αµφισβητείται ή το επίδικο θέµα αναφορικά

µε το οποίο ζητάται διάταγµα υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες κανένα τέτοιο
διάταγµα δεν εκδίδεται χωρίς τη συναίνεση των µερών.
(2) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν καθιστά άκυρη διαδικασία επειδή
λήφθηκε σε εσφαλµένο ∆ικαστήριο.
(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η έκφραση "εγγεγραµµένο γραφείο"
σηµαίνει τον τόπο που ήταν τον περισσότερο καιρό το εγγεγραµµένο γραφείο
της εταιρείας κατά τους έξι µήνες που προηγήθηκαν αµέσως από την υποβολή
της αίτησης για εκκαθάριση.
Παραποµπή
διαδικασίας από ένα
∆ικαστήριο σε άλλο και
έκθεση γεγονότων από
το ∆ικαστήριο.

210.—(1) Η εκκαθάριση εταιρείας από το ∆ικαστήριο ή οποιαδήποτε
διαδικασία εκκαθάρισης δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο και σε οποιοδήποτε
στάδιο, και είτε µετά είτε χωρίς αίτηση από οποιοδήποτε µέρος σε αυτή, να
παραπεµφθεί από ένα ∆ικαστήριο σε άλλο ∆ικαστήριο ή δύναται να παραµείνει
στο ∆ικαστήριο που άρχισε η διαδικασία αν και δεν είναι το ∆ικαστήριο στο
οποίο έπρεπε να είχε εγερθεί.
(2) Οι εξουσίες παραποµπής που χορηγούνται από τις προηγούµενες διατάξεις
του άρθρου αυτού δύνανται, τηρουµένων και σύµφωνα µε τους γενικούς
κανονισµούς, να ασκηθούν από τον Αρχιδικαστή.
(3) Αν οποιοδήποτε θέµα εγείρεται σε οποιαδήποτε διαδικασία εκκαθάρισης σε
∆ικαστήριο που όλα τα µέρη στη διαδικασία, ή ένα από αυτά και το
∆ικαστήριο, επιθυµούν αρχικά να αποφασιστεί από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, το
∆ικαστήριο εκθέτει τα γεγονότα µε τον τύπο ειδικής υπόθεσης για γνωµάτευση
από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, και τότε η ειδική υπόθεση και η διαδικασία, ή
οποιαδήποτε από αυτές που δυνατό να απαιτείται, παραπέµπονται στο Ανώτατο
∆ικαστήριο για τους σκοπούς της απόφασης.
Περιπτώσεις που η εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί
από το ∆ικαστήριο

Περιπτώσεις που η
εταιρεία δύναται να
εκκαθαριστεί από το
∆ικαστήριο.
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211. Εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί από το ∆ικαστήριο αν—
(α) η εταιρεία έχει αποφασίσει µε ειδικό ψήφισµα όπως η εταιρεία
εκκαθαριστεί από το ∆ικαστήριο·
(β) γίνεται παράλειψη της παράδοσης στον έφορο εταιρειών της θέσµιας
έκθεσης ή της σύγκλησης θέσµιας συνέλευσης·
(γ) η εταιρεία δεν αρχίζει τις εργασίες της µέσα σε ένα έτος από τη σύσταση της
ή αναστέλλει τις εργασίες της για ένα ολόκληρο έτος·
(δ) ο αριθµός των µελών µειώνεται κάτω από δύο στην περίπτωση ιδιωτικής
εταιρείας, ή κάτω από επτά στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας·
(ε) η εταιρεία είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της·
(στ) το ∆ικαστήριο έχει τη γνώµη ότι είναι δίκαιο και σύµφωνο µε το δίκαιο της
επιείκειας να διαλυθεί η εταιρεία.

Ορισµός ανικανότητας
πληρωµής των χρεών.
105 του 1985.

212. Εταιρεία λογίζεται ότι είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της —
(α) αν πιστωτής, µε εκχώρηση ή διαφορετικά, που του χρωστεί η εταιρεία ποσό
που υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, επέδωσε στην εταιρεία παραδίνοντας στο
εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας, απαίτηση υπογραµµένη από αυτόν η
οποία απαιτεί από την εταιρεία να καταβάλει το ποσό που οφείλεται µε τον
τρόπο αυτό, και η εταιρεία για τις επόµενες τρεις εβδοµάδες αµέλησε να
καταβάλει το ποσό ή να εξασφαλίσει ή να το διευθετήσει προς εύλογη
ικανοποίηση του πιστωτή· ή

(β) αν εκτέλεση ή άλλη διαδικασία που λήφθηκε µε δικαστική απόφαση, εντολή
ή διάταγµα οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου προς όφελος πιστωτή της εταιρείας,
επιστρέφεται ολικά ή µερικά ανικανοποίητη· ή
(γ) αν αποδειχθεί, προς ικανοποίηση του ∆ικαστηρίου ότι η εταιρεία είναι
ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της και, για απόφαση κατά πόσο εταιρεία είναι
ανίκανη να πληρώσει τα χρέη ης, το ∆ικαστήριο λαµβάνει υπόψη τις
ενδεχόµενες και µελλοντικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
Αίτηση Εκκαθάρισης και Συνέπειες της
∆ιατάξεις αναφορικά µε
αιτήσεις για
εκκαθάριση.

213.—(1) Αίτηση στο ∆ικαστήριο για την εκκαθάριση εταιρείας γίνεται µε
αίτηση που υποβάλλεται, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, είτε
από την εταιρεία είτε από οποιοδήποτε πιστωτή ή πιστωτές (περιλαµβανοµένων
οποιωνδήποτε ενδεχόµενων ή µελλοντικών πιστωτού ή πιστωτών),
συνεισφορέα ή συνεισφορέων, ή από όλους ή οποιουσδήποτε από τα µέρη
εκείνα, µαζί ή ξεχωριστά:
Νοείται ότι —
(α) συνεισφορέας δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για εκκαθάριση εκτός
αν—
(i) είτε ο αριθµός των µελών µειώνεται, σε λιγότερους από δύο σε περίπτωση
ιδιωτικής εταιρείας, είτε σε λιγότερους από επτά, σε περίπτωση οποιασδήποτε
άλλης εταιρείας· ή
(ii) οι µετοχές σχετικά µε τις οποίες είναι συνεισφορέας, ή µερικές από αυτές,
είτε παραχωρήθηκαν αρχικά σε αυτόν ή κατέχονται από αυτόν και είναι
εγγεγραµµένες στο όνοµα του τουλάχιστον για έξι µήνες κατά τη διάρκεια των
δεκαοκτώ µηνών πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης, ή περιήλθαν σε αυτόν
λόγω θανάτου προηγούµενου κατόχου· και
(β) αίτηση για εκκαθάριση, αν η βάση για την αίτηση είναι η παράλειψη
παράδοσης στον έφορο της θέσµιας έκθεσης ή η συγκρότηση της θέσµιας
συνέλευσης, δεν υποβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από µέτοχο,
ούτε πριν από την εκπνοή δεκατεσσάρων ηµερών µετά την τελευταία ηµέρα
που έπρεπε να συγκροτηθεί η συνέλευση· και
(γ) το ∆ικαστήριο δεν ορίζει ηµεροµηνία για ακρόαση αίτησης για έγκριση που
υποβλήθηκε από ενδεχόµενο ή µελλοντικό πιστωτή µέχρι να δοθεί τέτοια
εγγύηση για έξοδα που το ∆ικαστήριο κρίνει εύλογη και µέχρι να αποδειχτεί εκ
πρώτης όψεως υπόθεση για εκκαθάριση προς ικανοποίηση του ∆ικαστηρίου·
και
(δ) σε περίπτωση που εµπίπτει στο εδάφιο (3) του άρθρου 163, αίτηση για
εκκαθάριση δύναται να υποβληθεί από το Γενικό Εισαγγελέα.
(2) Όταν εταιρεία εκκαθαρίζεται εκούσια ή µε επιτήρηση του ∆ικαστηρίου,
αίτηση για εκκαθάριση δύναται να υποβληθεί από τον επίσηµο παραλήπτη που
είναι διαπιστευµένος στο ∆ικαστήριο όπως επίσης από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο για αυτό µε βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού,
αλλά το ∆ικαστήριο δεν εκδίδει διάταγµα εκκαθάρισης στην αίτηση εκτός αν
ικανοποιηθεί ότι η εκούσια εκκαθάριση µε επιτήρηση δεν δύναται να
συνεχιστεί µε την κατάλληλη προσοχή στα συµφέροντα των πιστωτών ή
συνεισφορέων.

Εξουσίες ∆ικαστηρίου
κατά την ακρόαση
αίτησης.

214.—(1) Κατά την ακρόαση αίτησης για εκκαθάριση, το ∆ικαστήριο δύναται
να την απορρίψει, ή να αναβάλει την ακρόαση µε όρους ή χωρίς όρους, ή να
εκδώσει ενδιάµεσο διάταγµα, ή οποιοδήποτε άλλο διάταγµα θεωρήσει πρέπον,
αλλά το ∆ικαστήριο δεν δύναται να αρνηθεί να εκδώσει διάταγµα εκκαθάρισης
µόνο επειδή τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί ή
υποθηκευθεί για ποσό ίσο µε ή που υπερβαίνει τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία

ή ότι η εταιρεία δεν έχει περιουσιακά στοιχεία.
(2) Όταν η αίτηση υποβάλλεται από µέλη της εταιρείας ως συνεισφορέων
επειδή είναι δίκαιο και σύµφωνα µε το δίκαιο της επιείκειας η εταιρεία να
εκκαθαριστεί, το ∆ικαστήριο, αν έχει τη γνώµη—
(α) ότι οι αιτητές δικαιούνται σε θεραπεία είτε µε την εκκαθάριση της εταιρείας
ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο· και
(β) ότι στην απουσία οποιασδήποτε άλλης θεραπείας θα ήταν δίκαιο και
σύµφωνα µε το δίκαιο της επιείκειας η εταιρεία να εκκαθαριστεί,
εκδίδει διάταγµα για εκκαθάριση, εκτός αν έχει επίσης τη γνώµη συγχρόνως ότι
υπάρχει άλλη θεραπεία για τους αιτητές και ότι αυτοί ενεργούν αδικαιολόγητα
µε το να ζητούν τη διάλυση της εταιρείας αντί την αναζήτηση της άλλης
θεραπείας.
(3) Όταν η αίτηση υποβάλλεται για την παράλειψη παράδοσης στον έφορο της
θέσµιας έκθεσης ή συγκρότησης της θέσµιας καταστατικής συνέλευσης, το
∆ικαστήριο δύναται —
(α) αντί της έκδοσης διατάγµατος για εκκαθάριση να διατάξει να παραδοθεί η
θέσµια έκθεση ή συγκροτηθεί συνέλευση· και
(β) να διατάξει να καταβληθούν τα έξοδα από οποιαδήποτε πρόσωπα που, κατά
τη γνώµη του ∆ικαστηρίου, ευθύνονται για την παράλειψη.
Εξουσία αναστολής ή
περιορισµού
διαδικασίας εναντίον
εταιρείας.

215. Οποτεδήποτε µετά την υποβολή αίτησης για εκκαθάριση, και πριν από την
έκδοση του διατάγµατος εκκαθάρισης, η εταιρεία ή οποιοσδήποτε πιστωτής ή
συνεισφορέας δύναται —
(α) όταν οποιαδήποτε αγωγή ή διαδικασία εναντίον της εταιρείας εκκρεµεί σε
οποιοδήποτε Επαρχιακό ∆ικαστήριο ή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, να κάνει
αίτηση στο ∆ικαστήριο στο οποίο εκκρεµεί η αγωγή ή διαδικασία για αναστολή
διαδικασίας σε αυτή· και
(β) όταν οποιαδήποτε άλλη αγωγή ή διαδικασία εναντίον της εταιρείας
εκκρεµεί, να κάνει αίτηση στο ∆ικαστήριο που έχει δικαιοδοσία εκκαθάρισης
της εταιρείας για παρεµπόδιση της λήψης περαιτέρω επιπρόσθετης διαδικασίας
στην αγωγή ή διαδικασία,
και το ∆ικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται αίτηση δύναται, ανάλογα µε την
περίπτωση, να αναστείλει ή περιορίσει τη διαδικασία µε τέτοιους όρους που
ήθελε θεωρήσει σωστό.

Ακύρωση διάθεσης
ιδιοκτησίας, κλπ., µετά
την έναρξη διαδικασίας
εκκαθάρισης.

216. Κατά την εκκαθάριση εταιρείας από το ∆ικαστήριο οποιαδήποτε διάθεση
της ιδιοκτησίας της εταιρείας, περιλαµβανοµένων και αγωγίµων δικαιωµάτων,
και οποιαδήποτε µεταβίβαση µετοχών, ή αλλαγή της υπόστασης των µελών της
εταιρείας, που γίνεται µετά την έναρξη της εκκαθάρισης είναι άκυρη, εκτός αν
το ∆ικαστήριο διατάξει διαφορετικά.

Ακύρωση κατασχέσεων
στα χέρια τρίτου, κλπ.
σε περίπτωση
εκκαθάρισης.

217. Όταν εταιρεία εκκαθαρίζεται από το ∆ικαστήριο, οποιαδήποτε κατάσχεση
στα χέρια τρίτου, µεσεγγύηση, κατάσχεση ή εκτέλεση που αρχίζει εναντίον της
περιουσίας ή αντικειµένων της εταιρείας µετά την έναρξη της εκκαθάρισης
είναι εξολοκλήρου άκυρη.
Έναρξη Εκκαθάρισης

Έναρξη εκκαθάρισης
από το ∆ικαστήριο.
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218.—(1) Όταν, πριν από την υποβολή αίτησης για την εκκαθάριση εταιρείας
από το ∆ικαστήριο, εγκρίθηκε από την εταιρεία ψήφισµα για εκούσια
εκκαθάριση, η εκκαθάριση της εταιρείας λογίζεται ότι αρχίζει το χρόνο
έγκρισης του ψηφίσµατος, και εκτός αν το ∆ικαστήριο, µε την απόδειξη δόλου

ή πλάνης, θεωρήσει σκόπιµο να διατάξει διαφορετικά, όλα τα µέτρα που
λήφθηκαν στην εκούσια εκκαθάριση λογίζονται ότι λήφθηκαν έγκυρα.
(2) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η εκκαθάριση εταιρείας από το
∆ικαστήριο λογίζεται ότι αρχίζει από το χρόνο της υποβολής της αίτησης για
εκκαθάριση.
Συνέπειες ∆ιατάγµατος Εκκαθαρίσης
Αντίγραφο διατάγµατος
αποστέλλεται στον
έφορο.

219. Κατά την έκδοση διατάγµατος εκκαθάρισης, αντίγραφο του διατάγµατος
πρέπει να αποστέλλεται αµέσως από την εταιρεία ή όπως διαφορετικά δυνατό
να καθοριστεί, στον έφορο εταιρειών, ο οποίος καταχωρεί πρακτικό του
διατάγµατος στα βιβλία του σχετικά µε την εταιρεία.

Αγωγές αναστέλλονται
µε την έκδοση
διατάγµατος
εκκαθάρισης.

220. Όταν έχει εκδοθεί διάταγµα εκκαθάρισης ή έχει διοριστεί προσωρινός
εκκαθαριστής, καµιά αγωγή ή διαδικασία συνεχίζεται ή αρχίζει εναντίον της
εταιρείας εκτός µετά από άδεια του ∆ικαστηρίου και µε τέτοιους όρους που το
∆ικαστήριο δυνατό να επιβάλει.

Αποτέλεσµα
διατάγµατος
εκκαθάρισης.

221. ∆ιάταγµα εκκαθάρισης εταιρείας ενεργεί σε όφελος όλων των πιστωτών
και όλων των συνεισφορέων της εταιρείας ωσάν να εκδιδόταν µετά από κοινή
αίτηση πιστωτή και συνεισφορέα.
Επίσηµος Παραλήπτης σε Εκκαθάριση

Επίσηµος Παραλήπτης
και Έφορος είναι
επίσηµος παραλήπτης
για σκοπούς
εκκαθάρισης.

222.—(1) Για τους σκοπούς του Νόµου αυτού στην έκταση που αναφέρεται
στην εκκαθάριση εταιρειών από το ∆ικαστήριο, ο όρος "επίσηµος παραλήπτης"
σηµαίνει τον Επίσηµο Παραλήπτη και Έφορο και περιλαµβάνει οποιοδήποτε
πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο για το σκοπό αυτό.
(2) Οποιοδήποτε τέτοιο άλλο πρόσωπο καλείται, για τους σκοπούς των
καθηκόντων του µε βάση το Νόµο αυτό, "ο επίσηµος παραλήπτης" και
τηρουµένων των οδηγιών του Επίσηµου Παραλήπτη και Εφόρου, δύναται να
τον αντιπροσωπεύει σε κάθε διαδικασία ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή σε
οποιοδήποτε διοικητικό ή άλλο θέµα.

∆ιορισµός επίσηµου
παραλήπτη από το
∆ικαστήριο σε
ορισµένες περιπτώσεις.

223. Για το σκοπό εξασφάλισης της περισσότερο βολικής και οικονοµικής
διεξαγωγής της εκκαθάρισης, το ∆ικαστήριο δύναται, µε αίτηση του Επίσηµου
Παραλήπτη και Εφόρου, να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο να ενεργεί ως
επίσηµος παραλήπτης κατά τη διάρκεια εκείνης της εκκαθάρισης µε βάση τις
οδηγίες του Επίσηµου Παραλήπτη και Εφόρου.

∆ήλωση υποθέσεων της
εταιρείας υποβάλλεται
στον επίσηµο
παραλήπτη.

224.—(1) Όταν το ∆ικαστήριο έκδοσε διάταγµα εκκαθάρισης ή διόρισε
προσωρινό εκκαθαριστή, εκτός αν το ∆ικαστήριο θεωρήσει σκόπιµο να
διατάξει διαφορετικά και διατάσσει µε τον τρόπο αυτό, καταρτίζεται και
υποβάλλεται στον επίσηµο παραλήπτη δήλωση στον καθορισµένο τύπο, ως
προς τις υποθέσεις της εταιρείας που βεβαιώνεται µε ένορκη δήλωση, και
δείχνει λεπτοµέρειες των περιουσιακών στοιχείων, χρεών και υποχρεώσεων,
των ονοµάτων, διαµονής και επαγγελµάτων των πιστωτών της, των ασφαλειών
που κατέχονται από αυτούς αντίστοιχα, των ηµεροµηνιών που παραχωρήθηκαν
οι ασφάλειες αντίστοιχα, και τέτοιες περαιτέρω ή άλλες πληροφορίες που
δυνατό να καθοριστούν ή που ο επίσηµος παραλήπτης δυνατό να απαιτήσει.
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(2) Η δήλωση υποβάλλεται και βεβαιώνεται από ένα ή περισσότερα από τα
πρόσωπα που κατά τη σχετική ηµεροµηνία είναι σύµβουλοι και από το
πρόσωπο που κατά την ηµεροµηνία εκείνη είναι ο γραµµατέας της εταιρείας, ή
από τέτοια πρόσωπα που αναφέρονται πιο κάτω στο εδάφιο αυτό όπως ο
επίσηµος παραλήπτης, τηρουµένων των οδηγιών του ∆ικαστηρίου, δυνατό να
απαιτήσει να υποβάλουν και βεβαιώσουν τη δήλωση, δηλαδή πρόσωπα —
(α) που είναι ή υπήρξαν αξιωµατούχοι της εταιρείας·

(β) που έλαβαν µέρος στη σύσταση της εταιρείας οποτεδήποτε µέσα σε ένα
έτος πριν από τη σχετική ηµεροµηνία·
(γ) που είναι στην υπηρεσία της εταιρείας ή ήταν στην υπηρεσία της εταιρείας
µέσα στο έτος που αναφέρθηκε, και κατά τη γνώµη του επίσηµου παραλήπτη,
είναι πρόσωπα ικανά να δώσουν τις απαιτούµενες πληροφορίες·
(δ) που είναι ή ήταν µέσα στο αναφερόµενο έτος αξιωµατούχοι ή στην
υπηρεσία εταιρείας που είναι, ή µέσα στο αναφερόµενο έτος υπήρξε,
αξιωµατούχος της εταιρείας στην οποία αναφέρεται η δήλωση.
(3) Η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από τη σχετική
ηµεροµηνία ή µέσα σε τέτοια χρονική παράταση που ο επίσηµος παραλήπτης ή
το ∆ικαστήριο δυνατό για ειδικούς λόγους, να ορίσει.
(4) Σε οποιοδήποτε πρόσωπο που κατάρτισε ή συµφώνησε στην κατάρτιση της
δήλωσης και ένορκης δήλωσης που απαιτείται από το άρθρο αυτό
παραχωρούνται, και καταβάλλονται από τον επίσηµο παραλήπτη ή προσωρινό
εκκαθαριστή, ανάλογα µε την περίπτωση, από το ενεργητικό της εταιρείας,
τέτοια έξοδα και δαπάνες που υπέστη κατά την προετοιµασία και κατάρτιση της
δήλωσης και ένορκης δήλωσης που ο επίσηµος παραλήπτης δυνατό να
θεωρήσει λογικά, τηρουµένης έφεσης στο ∆ικαστήριο.
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(5) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να συµµορφωθεί
µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει
τις διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε ηµέρα στη διάρκεια της οποίας
συνεχίζεται η παράλειψη.
(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο που δηλώνει εγγράφως ότι είναι πιστωτής ή
συνεισφορέας της εταιρείας δικαιούται προσωπικά ή διά του αντιπροσώπου του
να επιθεωρήσει σε κάθε εύλογο χρόνο, µε την πληρωµή του καθορισµένου
δικαιώµατος, τη δήλωση που υποβλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο αυτό και
δικαιούται σε αντίγραφο της ή απόσπασµά της.
(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο που δηλώνει ψεύτικα ότι είναι πιστωτής ή
συνεισφορέας είναι ένοχος περιφρόνησης του ∆ικαστηρίου, και µε αίτηση του
εκκαθαριστή ή του επίσηµου παραλήπτη, τιµωρείται ανάλογα.
(8) Στο άρθρο αυτό ο όρος "σχετική ηµεροµηνία" σηµαίνει, στην περίπτωση
που διορίζεται προσωρινός εκκαθαριστής, την ηµεροµηνία διορισµού του, και
στην περίπτωση που δεν έγινε τέτοιος διορισµός, την ηµεροµηνία του
διατάγµατος εκκαθάρισης.

Έκθεση από επίσηµο
παραλήπτη.

225.—(1) Σε περίπτωση έκδοσης διατάγµατος εκκαθάρισης ο επίσηµος
παραλήπτης, αµέσως µόλις είναι πρακτικά δυνατό µετά τη λήψη της δήλωσης
που υποβάλλεται µε βάση το άρθρο 224, ή, σε περίπτωση που το ∆ικαστήριο
διατάξει να µην υποβληθεί δήλωση, µόλις είναι πρακτικά δυνατό µετά την
ηµεροµηνία του διατάγµατος, υποβάλλει προκαταρκτική έκθεση στο
∆ικαστήριο—
(α) ως προς το ποσό του κεφαλαίου που εκδόθηκε, δηλώθηκε και καταβλήθηκε
και της υπολογισµένης αξίας του ενεργητικού και παθητικού· και
(β) ως προς την αιτία της χρεωκοπίας, αν η εταιρεία χρεωκόπησε· και
(γ) αν κατά τη γνώµη του είναι επιθυµητή περαιτέρω έρευνα αναφορικά µε
οποιοδήποτε θέµα που σχετίζεται µε την προαγωγή, σύσταση ή χρεωκοπία της
εταιρείας ή µε τη διεξαγωγή των εργασιών της.
(2) Ο επίσηµος παραλήπτης δύναται επίσης, αν το θεωρήσει πρέπον, να κάνει
περαιτέρω έκθεση, ή περαιτέρω εκθέσεις, που αναφέρουν τον τρόπο που
συστάθηκε η εταιρεία και αν, κατά τη γνώµη του, διαπράχτηκε οποιαδήποτε
απάτη από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την προαγωγή ή τη σύστασή της ή από

οποιοδήποτε αξιωµατούχο της εταιρείας σχετικά µε την εταιρεία από τη
σύστασή της, και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που κατά τη γνώµη του, είναι
επιθυµητό να φέρει σε γνώση του ∆ικαστηρίου.
(3) Αν ο επίσηµος παραλήπτης δηλώσει σε οποιαδήποτε τέτοια µεταγενέστερη
έκθεση όπως προαναφέρθηκε ότι κατά τη γνώµη του διαπράχτηκε απάτη, το
δικαστήριο αποκτά τις περαιτέρω εξουσίες που προνοούνται από το άρθρο 256.
Εκκαθαριστές
Εξουσία ∆ικαστηρίου
να διορίζει
εκκαθαριστές.

226. Για το σκοπό διεξαγωγής της διαδικασίας εκκαθάρισης εταιρείας και
εκτέλεσης τέτοιων καθηκόντων αναφορικά µε αυτή που το ∆ικαστήριο δυνατό
να επιβάλει, το ∆ικαστήριο δύναται να διορίζει εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές.

∆ιορισµός και εξουσίες
προσωρινού
εκκαθαριστή.

227.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, το ∆ικαστήριο
δύναται, να διορίσει προσωρινά εκκαθαριστή σε οποιοδήποτε χρόνο µετά την
υποβολή αίτησης για εκκαθάριση.
(2) Ο διορισµός προσωρινού εκκαθαριστή δύναται να γίνει οποτεδήποτε πριν
από την έκδοση διατάγµατος εκκαθάρισης, και είτε ο επίσηµος παραλήπτης είτε
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο πρόσωπο δύναται να διοριστεί.
(3) Όταν εκκαθαριστής διορίζεται προσωρινά από το ∆ικαστήριο, το
∆ικαστήριο δύναται να περιορίσει τις εξουσίες του µε το διάταγµα που τον
διορίζει.

∆ιορισµός, τίτλος, κλπ.,
εκκαθαριστών.

228. Οι ακόλουθες διατάξεις σχετικά µε εκκαθαριστές ισχύουν όταν εκδίδεται
διάταγµα εκκαθάρισης—
(α) ο επίσηµος παραλήπτης καθίσταται λόγω του αξιώµατός του ο προσωρινός
εκκαθαριστής και συνεχίζει να ενεργεί µε τον τρόπο αυτό µέχρι αυτός ή άλλο
πρόσωπο γίνει εκκαθαριστής και είναι σε θέση να ενεργεί ως τέτοιος·
(β) ο επίσηµος παραλήπτης συγκαλεί ξεχωριστές συνελεύσεις των πιστωτών
και των συνεισφορέων της εταιρείας µε σκοπό τη λήψη απόφασης αν θα
υποβληθεί αίτηση στο ∆ικαστήριο για διορισµό εκκαθαριστή αντί του επίσηµου
παραλήπτη·
(γ) το ∆ικαστήριο δύναται να κάνει οποιοδήποτε διορισµό και να εκδώσει
διάταγµα που απαιτείται µε σκοπό την πραγµατοποίηση τέτοιας απόφασης, και
αν, υπάρχει διαφορά µεταξύ των αποφάσεων στις γενικές συνελεύσεις των
πιστωτών και συνεισφορέων σχετικά µε το προαναφερόµενο θέµα, το
∆ικαστήριο αποφασίζει για τη διαφορά και εκδίδει για αυτή τέτοιο διάταγµα
που το ∆ικαστήριο ήθελε θεωρήσει πρέπον·
(δ) σε περίπτωση που δεν διορίζεται εκκαθαριστής από το ∆ικαστήριο, ο
επίσηµος παραλήπτης είναι ο εκκαθαριστής·
(ε) ο επίσηµος παραλήπτης είναι λόγω αξιώµατος ο εκκαθαριστής σε
περίπτωση που η θέση αυτή είναι κενή·
(στ) ο εκκαθαριστής περιγράφεται, όταν πρόσωπο άλλο από τον επίσηµο
παραλήπτη είναι εκκαθαριστής, µε τον τίτλο "ο εκκαθαριστής", και όταν ο
επίσηµος παραλήπτης είναι ο εκκαθαριστής, µε τον τίτλο "ο επίσηµος
παραλήπτης και εκκαθαριστής", της συγκεκριµένης εταιρείας σχετικά µε την
οποία διορίστηκε και όχι µε το όνοµά του.

∆ιατάξεις όταν
διορίζεται
εκκαθαριστής πρόσωπο
άλλο από τον επίσηµο
παραλήπτη.

229. Όταν, κατά την εκκαθάριση εταιρείας από το ∆ικαστήριο, διορίζεται
εκκαθαριστής πρόσωπο άλλο από τον επίσηµο παραλήπτη, το πρόσωπο
εκείνο—
(α) δεν δύναται να ενεργεί ως εκκαθαριστής µέχρι να ειδοποιήσει για το
διορισµό του τον έφορο εταιρειών και να παραχωρήσει ασφάλεια στον

καθορισµένο τύπο προς ικανοποίηση του ∆ικαστηρίου·
(β) παρέχει στον επίσηµο παραλήπτη τέτοιες πληροφορίες και επιτρέπει και
παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις για την επιθεώρηση των βιβλίων και εγγράφων
της εταιρείας και γενικά τέτοια βοήθεια που δυνατό να απαιτηθεί για να γίνει
δυνατή η εκτέλεση των καθηκόντων από τον αξιωµατούχο εκείνο σύµφωνα µε
το Νόµο αυτό.
Γενικές διατάξεις ως
προς εκκαθαριστές.

230.—(1) Εκκαθαριστής που διορίστηκε από το ∆ικαστήριο δύναται να
παραιτηθεί ή όταν δειχθεί αιτία, να παυθεί από το ∆ικαστήριο.
(2) Όταν πρόσωπο άλλο από τον επίσηµο παραλήπτη διορίζεται εκκαθαριστής,
το πρόσωπο αυτό παίρνει τέτοιο µισθό ή αµοιβή µε µορφή ποσοστών ή
διαφορετικά όπως το ∆ικαστήριο δύναται να διατάξει, και, αν διοριστούν
περισσότεροι από ένα πρόσωπο ως εκκαθαριστές, η αµοιβή τους κατανέµεται
µεταξύ τους σε τέτοια αναλογία που το ∆ικαστήριο διατάσσει.
(3) Κενή θέση εκκαθαριστή που διορίστηκε από το ∆ικαστήριο πληρούται από
το ∆ικαστήριο.
(4) Αν πλέον από ένας εκκαθαριστής διοριστεί από το ∆ικαστήριο, το
∆ικαστήριο δηλώνει κατά πόσο οποιαδήποτε πράξη που απαιτείται ή
προβλέπεται από το Νόµο αυτό να γίνει από τον εκκαθαριστή, πρέπει να γίνεται
από όλους ή από ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που διορίζονται.
(5) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 314, οι πράξεις του εκκαθαριστή
είναι έγκυρες ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε παραλείψεις στο διορισµό ή τα
προσόντα του που δυνατό να ανακαλυφθούν αργότερα.
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Φύλαξη περιουσίας της
εταιρείας.

231. Όταν εκδόθηκε διάταγµα εκκαθάρισης ή όταν διορίστηκε προσωρινός
εκκαθαριστής, ο εκκαθαριστής ή ο προσωρινός εκκαθαριστής, ανάλογα µε την
περίπτωση, λαµβάνει στον έλεγχό του ή στη φύλαξή του όλη την ιδιοκτησία και
αγώγιµα δικαιώµατα που η εταιρεία δικαιούται ή φαίνεται ότι δικαιούται.

Η ιδιοκτησία της
εταιρείας περιέρχεται
στον εκκαθαριστή.

232. Όταν εταιρεία εκκαθαρίζεται από το ∆ικαστήριο, το ∆ικαστήριο δύναται,
µετά από αίτηση του εκκαθαριστή, µε διάταγµα να διατάξει όπως ολόκληρη ή
οποιοδήποτε µέρος κάθε είδους ιδιοκτησίας που ανήκει στην εταιρεία ή
κατέχεται από εµπιστευµατοδόχους για λογαριασµό της, να περιέλθει στον
εκκαθαριστή µε την επίσηµή του ιδιότητα, και τότε η ιδιοκτησία στην οποία
αναφέρεται το ∆ιάταγµα περιέρχεται ακολούθως σε αυτόν, και ο εκκαθαριστής
δύναται, µετά την παραχώρηση τέτοιας ασφάλειας όπως το ∆ικαστήριο δυνατό
να διατάξει, να εγείρει ή υπερασπίσει µε την επίσηµή του ιδιότητα οποιαδήποτε
αγωγή ή άλλη νοµική διαδικασία που σχετίζεται µε την ιδιοκτησία αυτή ή η
έγερση ή, υπεράσπιση της οποίας είναι αναγκαία µε σκοπό την αποτελεσµατική
εκκαθάριση της εταιρείας και την ανάκτηση της ιδιοκτησίας της.

Εξουσίες εκκαθαριστή.

233.—(1) Κατά την εκκαθάριση εταιρείας από το ∆ικαστήριο, ο εκκαθαριστής
έχει εξουσία, µετά από έγκριση είτε του ∆ικαστηρίου ή της επιτροπής
επιθεώρησης—
(α) να εγείρει ή υπερασπίσει οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη νοµική διαδικασία στο
όνοµα και εκ µέρους της εταιρείας·
(β) να συνεχίσει τις εργασίες της εταιρείας στην έκταση που αυτό είναι
αναγκαίο για την επωφελή εκκαθάρισή της·
(γ) να διορίζει δικηγόρο για να τον βοηθήσει στην εκτέλεση των καθηκόντων
του·
(δ) να πληρώνει στο ακέραιο οποιαδήποτε τάξη πιστωτών·
(ε) να κάνει οποιοδήποτε συµβιβασµό ή διευθέτηση µε τους πιστωτές ή

πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι είναι πιστωτές, ή που έχουν ή που ισχυρίζονται
ότι έχουν οποιαδήποτε απαίτηση, παρούσα ή µελλοντική, βέβαιη ή ενδεχόµενη,
εξακριβωµένη ή εκφρασµένη µόνο µε αποζηµιώσεις, εναντίον της εταιρείας, ή
σύµφωνα µε τις οποίες η εταιρεία δυνατό να καταστεί υπεύθυνη·
(στ) να συµβιβάζει όλες τις κλήσεις και τις υποχρεώσεις σε κλήσεις, χρέη και
υποχρεώσεις που δυνατό να καταλήξουν σε χρέη, και όλες τις απαιτήσεις,
παρούσες ή µελλοντικές, βέβαιες ή ενδεχόµενες, εξακριβωµένες ή εκφρασµένες
µόνο σε αποζηµιώσεις, υπάρχουσες ή υποτιθέµενες ότι υπάρχουν µεταξύ της
εταιρείας και συνεισφορέα ή φερόµενου συνεισφορέα ή άλλου χρεώστη ή
προσώπου που ενδεχοµένως έχει υποχρέωση προς την εταιρεία, και
οποιαδήποτε θέµατα µε οποιοδήποτε τρόπο που σχετίζονται µε ή επηρεάζουν
τα περιουσιακά στοιχεία ή την εκκαθάριση της εταιρείας, µε τέτοιους όρους
που δυνατό να συµφωνηθεί, και αποδεχτεί οποιαδήποτε ασφάλεια για την
εξόφληση οποιασδήποτε τέτοιας κλήσης, χρέους, υποχρέωσης ή απαίτησης και
να δίδει εξολοκλήρου εξόφληση σχετικά µε αυτά.
(2) Ο εκκαθαριστής σε εκκαθάριση από το ∆ικαστήριο, έχει εξουσία να —
(α) πωλεί την ακίνητη και προσωπική ιδιοκτησία και τα αγώγιµα δικαιώµατα
της εταιρείας µε δηµόσιο πλειστηριασµό ή ιδιωτική σύµβαση, µε εξουσία να τη
µεταβιβάσει εξολοκλήρου σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία ή να την
πωλήσει σε τεµάχια·
(β) κάνει όλες τις πράξεις και υπογράφει στο όνοµα και για λογαριασµό της
εταιρείας, όλα τα συµβόλαια, αποδείξεις και άλλα έγγραφα και για το σκοπό
αυτό να χρησιµοποιεί, όταν αυτό είναι αναγκαίο, τη σφραγίδα της εταιρείας·
(γ) επαληθεύει, κατατάσσεται, και αξιώνει στην πτώχευση, αφερεγγυότητα ή
κατάσχεση οποιουδήποτε συνεισφορέα για οποιοδήποτε υπόλοιπο εναντίον της
περιουσίας του, και λαµβάνει µερίσµατα αναφορικά µε εκείνο το υπόλοιπο
στην πτώχευση, αφερεγγυότητα ή κατάσχεση, ως ξεχωριστό χρέος που
οφείλεται από τον πτωχεύσαντα ή τον αφερέγγυο, και κατά ποσοστό µε τους
άλλους πιστωτές ξεχωριστά·
(δ) εκδίδει, αποδέχεται, καταρτίζει και οπισθογραφεί οποιαδήποτε
συναλλαγµατική ή γραµµάτιο σε διαταγή στο όνοµα και εκ µέρους της
εταιρείας, µε το ίδιο αποτέλεσµα σχετικά µε την ευθύνη της εταιρείας, ωσάν η
συναλλαγµατική ή το γραµµάτιο σε διαταγή, εκδόθηκε, έγινε αποδεκτό,
καταρτίστηκε ή οπισθογραφήθηκε από και για λογαριασµό της εταιρείας στην
πορεία των εργασιών της·
(ε) λαµβάνει οποιαδήποτε απαιτούµενα χρήµατα µε ασφάλεια το ενεργητικό
της εταιρείας·
(στ) λαµβάνει µε την επίσηµη του ιδιότητα έγγραφα διαχείρισης για
οποιοδήποτε αποβιώσαντα συνεισφορέα, και διενεργεί, µε την επίσηµή του
ιδιότητα οποιαδήποτε πράξη που είναι αναγκαία για την είσπραξη χρηµάτων
που οφείλονται από συνεισφορέα ή την περιουσία του που δεν δύναται να γίνει
βολικά στο όνοµα της εταιρείας, και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα
οφειλόµενα χρήµατα, για να δυνηθεί να λάβει τα έγγραφα διαχείρισης ή να
ανακτήσει τα χρήµατα, λογίζονται ότι οφείλονται στον ίδιο τον εκκαθαριστή·
(ζ) διορίζει αντιπρόσωπο για να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία που ο ίδιος ο
εκκαθαριστής δεν δύναται να εκτελέσει·
(η) κάνει όλα τα άλλα πράγµατα που δυνατό να είναι αναγκαία για εκκαθάριση
των υποθέσεων της εταιρείας και τη διανοµή του ενεργητικού της.
(3) Η άσκηση από τον εκκαθαριστή σε εκκαθάριση από το ∆ικαστήριο των
εξουσιών που του παρέχονται από το άρθρο αυτό είναι υπό τον έλεγχο του
∆ικαστηρίου, και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας δύναται να αποταθεί
στο ∆ικαστήριο σχετικά µε οποιαδήποτε άσκηση ή προτεινόµενη άσκηση

οποιωνδήποτε τέτοιων εξουσιών.
΄Ασκηση και έλεγχος
των εξουσιών
εκκαθαριστή.

234.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, ο εκκαθαριστής
εταιρείας που βρίσκεται υπό εκκαθάριση από το ∆ικαστήριο, κατά τη
διαχείριση του ενεργητικού της εταιρείας και κατά τη διανοµή της µεταξύ των
πιστωτών της, λαµβάνει υπόψη οποιεσδήποτε οδηγίες που δυνατό να δοθούν µε
ψήφισµα από τους πιστωτές ή συνεισφορείς σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση
ή από την επιτροπή επιθεώρησης, και σε περίπτωση διαφωνίας οποιεσδήποτε
οδηγίες που δίδονται από τους πιστωτές ή συνεισφορείς σε οποιαδήποτε γενική
συνέλευση λογίζονται ότι υπερισχύουν οποιωνδήποτε οδηγιών που δίδονται
από την επιτροπή επιθεώρησης.
(2) Ο εκκαθαριστής δύναται να συγκαλεί γενικές συνελεύσεις των πιστωτών ή
συνεισφορέων για το σκοπό εξακρίβωσης των επιθυµιών τους, και οφείλει να
συγκαλεί συνελεύσεις σε τέτοιους χρόνους που οι πιστωτές ή συνεισφορείς, µε
ψήφισµα, δυνατό να αποφασίσουν, είτε στη συνέλευση στην οποία διορίστηκε
ο εκκαθαριστής είτε διαφορετικά, είτε όταν το απαιτήσουν εγγράφως πιστωτές
ή συνεισφορείς που αντιπροσωπεύουν το ένα δέκατο σε αξία των οφειλών ή
συνεισφορών, ανάλογα µε την περίπτωση.
(3) Ο εκκαθαριστής δύναται να υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο για οδηγίες µε
τον καθορισµένο τρόπο σχετικά µε οποιοδήποτε συγκεκριµένο θέµα που
προκύπτει στη διάρκεια της εκκαθάρισης.
(4) Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, ο εκκαθαριστής ασκεί τη
δική του διακριτική εξουσία κατά τη διαχείριση της περιουσίας και τη διανοµή
της µεταξύ των πιστωτών.
(5) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο είναι δυσαρεστηµένο από οποιαδήποτε πράξη ή
απόφαση του εκκαθαριστή, το πρόσωπο εκείνο δύναται να υποβάλει αίτηση
στο ∆ικαστήριο, και το ∆ικαστήριο δύναται να επικυρώσει ανατρέψει ή
τροποποιήσει την πράξη ή την απόφαση για την οποία υπάρχει παράπονο, και
να εκδώσει τέτοιο διάταγµα σε σχέση µε τα πιο πάνω όπως θεωρεί δίκαιο.

Ο εκκαθαριστής να
τηρεί βιβλία.

235. Κάθε εκκαθαριστής εταιρείας που βρίσκεται υπό εκκαθάριση από το
∆ικαστήριο τηρεί, µε τον καθορισµένο τρόπο, κατάλληλα βιβλία στα οποία
µεριµνά να γίνονται καταχωρήσεις ή πρακτικά διαδικασιών συνεδριάσεων, και
τέτοιων άλλων ζητηµάτων που δυνατό να καθοριστούν, και κάθε πιστωτής ή
συνεισφορέας, τηρουµένου του ελέγχου από το ∆ικαστήριο, δύναται να
επιθεωρεί τα βιβλία αυτά προσωπικά ή µε αντιπρόσωπο του.

Πληρωµές από
εκκαθαριστή σε
Τράπεζα.

236.—(1) Κάθε εκκαθαριστής εταιρείας που βρίσκεται σε εκκαθάριση από το
∆ικαστήριο καταθέτει, µε τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο όπως διατάσσει το
Υπουργικό Συµβούλιο τα χρήµατα που εισπράττονται από αυτόν, σε τέτοια
Τράπεζα που το Υπουργικό Συµβούλιο δυνατό να διατάξει, και η Τράπεζα τον
εφοδιάζει µε απόδειξη των χρηµάτων που κατατέθηκαν.
(2) Αν οποτεδήποτε οποιοσδήποτε τέτοιος εκκαθαριστής κατακρατεί για
περισσότερες από δέκα ηµέρες ποσό που υπερβαίνει τις πενήντα λίρες ή
οποιοδήποτε άλλο ποσό που ο επίσηµος παραλήπτης σε οποιαδήποτε
συγκεκριµµένη περίπτωση τον εξουσιοδοτεί να κατακρατεί, τότε, εκτός αν
δώσει εξηγήσεις για την κατακράτηση για ικανοποίηση του επίσηµου
παραλήπτη, καταβάλλει τόκο πάνω στο ποσό που κατακρατήθηκε µε υπέρβαση
είκοσι τοις εκατό ετησίως, και υπόκειται σε αποκοπή όλης ή τέτοιου µέρους της
αµοιβής του που το ∆ικαστήριο θεωρεί δίκαιο, δύναται δε να παυθεί από τη
θέση του από το ∆ικαστήριο, και υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε έξοδα
που δηµιουργήθηκαν από την παράλειψή του.
(3) Εκκαθαριστής εταιρείας που βρίσκεται σε εκκαθάριση από το ∆ικαστήριο
δεν δύναται να καταθέτει ποσά που λήφθηκαν από αυτόν ως εκκαθαριστή στον
προσωπικό τραπεζικό λογαριασµό του.

Έλεγχος λογαριασµών

237.—(1) Κάθε εκκαθαριστής εταιρείας που βρίσκεται σε εκκαθάριση από το

εκκαθαριστή.

∆ικαστήριο αποστέλλει, σε τέτοιους χρόνους όπως δυνατό να καθοριστεί, αλλά
τουλάχιστο δύο φορές σε κάθε χρόνο στη διάρκεια της θητείας του, στον
επίσηµο παραλήπτη, ή όπως αυτός διατάσσει, λογαριασµό των εισπράξεων και
πληρωµών του ως εκκαθαριστή.
(2) Ο λογαριασµός είναι σε καθορισµένο τύπο, καταρτίζεται σε διπλούν και
βεβαιώνεται µε θέσµια δήλωση στον καθορισµένο τύπο.
(3) Ο επίσηµος παραλήπτης µεριµνά για τον έλεγχο του λογαριασµού και για το
σκοπό του ελέγχου ο εκκαθαριστής εφοδιάζει τον επίσηµο παραλήπτη µε τέτοια
δικαιολογητικά και πληροφορίες που ο επίσηµος παραλήπτης δυνατό να
απαιτήσει, και ο επίσηµος παραλήπτης δύναται οποτεδήποτε να απαιτήσει την
προσαγωγή οποιωνδήποτε βιβλίων ή λογαριασµών που τηρούνται από τον
εκκαθαριστή και να τα εξετάσει.
(4) Μετά τον έλεγχο του λογαριασµού, ένα αντίγραφο καταχωρείται και
φυλάγεται από τον επίσηµο παραλήπτη, και το άλλο αντίγραφο παραδίνεται
στο ∆ικαστήριο για καταχώρηση, και κάθε αντίγραφο δύναται να εξεταστεί από
οποιοδήποτε πρόσωπο µε πληρωµή του καθορισµένου τέλους.
(5) Ο εκκαθαριστής µεριµνά να εκτυπωθεί ο ελεγµένος λογαριασµός ή
περίληψή του και αποστέλλει µε το ταχυδροµείο αντίγραφο του λογαριασµού ή
περίληψης σε κάθε πιστωτή και συνεισφορέα:
Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να
µην απαιτεί συµµόρφωση µε όλες ή οποιεσδήποτε διατάξεις του εδαφίου αυτού.
(6) Οι λογαριασµοί του επίσηµου παραλήπτη, όταν ενεργεί ως εκκαθαριστής µε
βάση το Νόµο αυτό, ελέγχονται µε τέτοιο τρόπο που ο Γενικός Λογιστής
δυνατό να διατάξει.

Έλεγχος εκκαθαριστών
από τον επίσηµο
παραλήπτη.

238.—(1) Ο επίσηµος παραλήπτης λαµβάνει γνώση της συµπεριφοράς
εκκαθαριστών εταιρειών που βρίσκονται σε εκκαθάριση από το ∆ικαστήριο,
και, αν εκκαθαριστής δεν εκτελεί πιστά τα καθήκοντά του και δεν
συµµορφώνεται σε όλες τις απαιτήσεις που του επιβάλλονται από το Νόµο,
κανονισµούς ή διαφορετικά σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντών του, ή αν
υποβληθεί παράπονο στον επίσηµο παραλήπτη από οποιοδήποτε πιστωτή ή
συνεισφορέα αναφορικά µε αυτά, ο επίσηµος παραλήπτης εξετάζει το θέµα και
λαµβάνει τέτοια µέτρα αναφορικά µε αυτό όπως ήθελε θεωρήσει σκόπιµο.
(2) Ο επίσηµος παραλήπτης δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να απαιτήσει από
οποιοδήποτε εκκαθαριστή εταιρείας η οποία βρίσκεται υπό εκκαθάριση από το
∆ικαστήριο να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά µε την εκκαθάριση
που αυτός ασχολείται, και δύναται, αν ο επίσηµος παραλήπτης, το θεωρήσει
πρέπον, να υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο για να εξετάσει αυτόν ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενόρκως σχετικά µε την εκκαθάριση.
(3) Ο επίσηµος παραλήπτης δύναται επίσης να διατάξει επί τόπου έρευνα των
βιβλίων και δικαιολογητικών δαπάνης του εκκαθαριστή.

Απαλλαγή
εκκαθαριστών.

239.—(1) Όταν ο εκκαθαριστής εταιρείας που βρίσκεται υπό εκκαθάριση από
το ∆ικαστήριο έχει ρευστοποιήσει ολόκληρη την ιδιοκτησία της εταιρείας, ή
τέτοιο µέρος της που δύναται, κατά τη γνώµη του, να ρευστοποιηθεί χωρίς την
άσκοπη παράταση της εκκαθάρισης, και έχει διανέµει τελικό µέρισµα, αν
υπάρχει, στους πιστωτές και έχει ρυθµίσει τα δικαιώµατα των συνεισφορέων
µεταξύ τους, και έχει καταρτίσει τελική έκθεση στους συνεισφορείς, ή έχει
παραιτηθεί, ή έχει παυθεί από το αξίωµά του, το ∆ικαστήριο δύναται, µε αίτηση
του, να µεριµνήσει για να ετοιµαστεί έκθεση για τους λογαριασµούς τους, και
µε τη συµµόρφωσή του στις απαιτήσεις του ∆ικαστηρίου, το ∆ικαστήριο
λαµβάνει υπόψη την έκθεση και οποιαδήποτε ένσταση που δυνατό να
υποβληθεί από οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα ή πρόσωπο που έχει
συµφέρον εναντίον της απαλλαγής του εκκαθαριστή, και είτε χορηγεί ή
αρνείται να χορηγήσει την απαλλαγή αναλόγως.

(2) Όταν δεν χορηγείται απαλλαγή εκκαθαριστή, το ∆ικαστήριο δύναται, µετά
από αίτηση από οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα ή ενδιαφερόµενο
πρόσωπο, να εκδώσει τέτοιο διάταγµα που θεωρεί δίκαιο, και επιβαρύνει τον
εκκαθαριστή µε τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης που δυνατό
να έχει διαπράξει κατά παράβαση του καθήκοντός του.
(3) ∆ιάταγµα του ∆ικαστηρίου που απαλλάττει τον εκκαθαριστή, τον
απαλλάσσει από κάθε ευθύνη σχετικά µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που
έγινε από αυτόν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας ή
διαφορετικά σε σχέση µε τη συµπεριφορά του ως εκκαθαριστή, αλλά το
διάταγµα αυτό δύναται να ανακληθεί αν αποδειχτεί ότι λήφθηκε µε δόλο ή
αποσιώπηση ή απόκρυψη οποιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος.
(4) Όταν ο εκκαθαριστής δεν έχει προηγουµένως παραιτηθεί ή παυθεί, η
απαλλαγή του λογίζεται ως αποµάκρυνση από το αξίωµά του.
Επιτροπές Επιθεώρησης
Συνελεύσεις πιστωτών
και συνεισφορέων για
λήψη απόφασης κατά
πόσο θα διοριστεί
επιτροπή επιθεώρησης.
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240.—(1) Όταν έχει εκδοθεί διάταγµα εκκαθάρισης από το ∆ικαστήριο,
αποτελεί καθήκον των ξεχωριστών συνελεύσεων των πιστωτών και
συνεισφορέων που συγκαλέστηκαν µε σκοπό τη λήψη απόφασης κατά πόσο ή
όχι θα υποβληθεί αίτηση στο ∆ικαστήριο για διορισµό εκκαθαριστή αντί του
επίσηµου παραλήπτη, να αποφασίσουν περαιτέρω κατά πόσο ή όχι να
υποβληθεί αίτηση στο ∆ικαστήριο για διορισµό επιτροπής επιθεώρησης η οποία
θα ενεργεί µαζί µε τον εκκαθαριστή και ποια θα είναι τα µέλη της επιτροπής αν
αυτή διοριστεί.
(2) Το ∆ικαστήριο δύναται να κάνει οποιοδήποτε διορισµό και διάταγµα που
απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, και αν
υπάρχει διαφορά µεταξύ των αποφάσεων των συνελεύσεων των πιστωτών και
συνεισφορέων σχετικά µε τα προαναφερόµενα θέµατα, το ∆ικαστήριο
αποφασίζει τη διαφορά και εκδίδει τέτοιο διάταγµα που το ∆ικαστήριο δυνατό
να κρίνει σωστό.

Σύνθεση και διαδικασία
επιτροπής επιθεώρησης.

241.—(1) Επιτροπή επιθεώρησης που διορίζεται σύµφωνα µε το Νόµο αυτό
αποτελείται από πιστωτές και συνεισφορείς της εταιρείας ή προσώπων που
κατέχουν γενικά πληρεξούσια από τους πιστωτές και συνεισφορείς σε τέτοια
αναλογία που δυνατό να συµφωνηθεί κατά τη συνέλευση πιστωτών και
συνεισφορέων, ή σε περίπτωση διαφοράς, όπως το ∆ικαστήριο δυνατό να
αποφασίσει.
(2) Η επιτροπή συνεδριάζει σε τέτοιο χρόνο που αυτή καθορίζει από καιρό σε
καιρό, και αν δεν υπάρχει τέτοιος καθορισµός, τουλάχιστο µια φορά κάθε µήνα,
και ο εκκαθαριστής ή οποιοδήποτε µέλος της επιτροπής δύναται επίσης να
καλεί συνεδρίαση της επιτροπής όταν και όποτε το θεωρήσει αναγκαίο.
(3) Η επιτροπή λαµβάνει αποφάσεις µε πλειοψηφία των µελών που είναι
παρόντα στη συνεδρίαση αλλά δεν λαµβάνει αποφάσεις εκτός αν είναι παρούσα
πλειοψηφία της επιτροπής.
(4) Μέλος της επιτροπής δύναται να παραιτηθεί µε γραπτή ειδοποίηση
υπογραµµένη από αυτό και µε την παράδοση της στον εκκαθαριστή.
(5) Αν µέλος της επιτροπής πτωχεύσει ή συµβιβάζεται ή προβαίνει σε
διευθέτηση µε τους πιστωτές του ή απουσιάζει από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις
της επιτροπής χωρίς την άδεια των µελών εκείνων που µαζί µε αυτό
αντιπροσωπεύουν τους πιστωτές ή συνεισφορείς, ανάλογα µε την περίπτωση, η
θέση του τότε κενώνεται.
(6) Μέλος της επιτροπής δύναται να παυθεί µε συνήθη ψήφισµα συνέλευσης
πιστωτών, αν αυτός αντιπροσωπεύει τους πιστωτές, ή συνεισφορέων, αν αυτός

αντιπροσωπεύει συνεισφορείς, για το οποίο δόθηκε ειδοποίηση επτά ηµερών
και αναφερόταν ο σκοπός της συνέλευσης.
(7) Με την κένωση θέσης στην επιτροπή ο εκκαθαριστής συγκαλεί αµέσως
συνέλευση των πιστωτών ή συνεισφορέων, όπως απαιτεί η περίπτωση, για την
πλήρωση της θέσης που κενώθηκε, και η συνέλευση δύναται, µε ψήφισµα, να
επαναδιορίσει τον ίδιο ή να διορίσει άλλο πιστωτή ή συνεισφορέα για πλήρωση
της θέσης που κενώθηκε:
Νοείται ότι αν ο εκκαθαριστής, έχοντας υπόψη το στάδιο που βρίσκεται η
εκκαθάριση, έχει τη γνώµη ότι δεν είναι αναγκαία η πλήρωση της θέσης
δύναται να υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο και το ∆ικαστήριο δύναται να
εκδώσει διάταγµα ότι η θέση δεν θα πληρωθεί, εκτός στις περιστάσεις που
δυνατό να οριστούν στο διάταγµα.
Όταν δεν υπάρχει
επιτροπή επιθεώρησης.

242. Όταν σε περίπτωση εκκαθάρισης εταιρείας, δεν υπάρχει επιτροπή
επιθεώρησης, ο επίσηµος παραλήπτης δύναται, µετά από αίτηση του
εκκαθαριστή, να κάνει οποιαδήποτε πράξη ή πράγµα ή να δώσει οποιεσδήποτε
οδηγίες ή άδεια για την οποία υπάρχει από το Νόµο αυτό εξουσιοδότηση ή
απαίτηση να γίνει ή δοθεί από την επιτροπή.
Γενικές εξουσίες του ∆ικαστηρίου σε περίπτωση Εκκαθάρισης
από το ∆ικαστήριο

Εξουσία για αναστολή
της εκκαθάρισης.

243.—(1) Το ∆ικαστήριο δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο µετά την έκδοση
διατάγµατος εκκαθάρισης, µετά από αίτηση είτε του εκκαθαριστή είτε του
επίσηµου παραλήπτη ή οποιουδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα, και αφού
αποδειχθεί προς ικανοποίηση του ∆ικαστηρίου ότι κάθε διαδικασία σχετικά µε
την εκκαθάριση έπρεπε να ανασταλεί, να εκδώσει διάταγµα για αναστολή της
διαδικασίας, είτε εξολοκλήρου ή για περιορισµένο χρονικό διάστηµα µε
τέτοιους όρους που το ∆ικαστήριο κρίνει πρέπον.
(2) Μετά από αίτηση, µε βάση το άρθρο αυτό, το ∆ικαστήριο δύναται, πριν από
την έκδοση διατάγµατος, να απαιτήσει από τον επίσηµο παραλήπτη να
υποβάλει έκθεση σχετικά µε οποιαδήποτε γεγονότα ή θέµατα που κατά τη
γνώµη του, σχετίζονται µε την αίτηση.
(3) Αντίγραφο κάθε διατάγµατος που εκδόθηκε µε βάση το άρθρο αυτό
αποστέλλεται αµέσως από την εταιρεία, ή όπως διαφορετικά δυνατό να
καθοριστεί, στον έφορο εταιρειών, που θα κάνει πρακτικό του διατάγµατος στα
βιβλία που σχετίζονται µε την εταιρεία.

Κατάρτιση καταλόγου
συνεισφορέων και
διάθεση περιουσιακών
στοιχείων.

244.—(1) Μετά την έκδοση διατάγµατος εκκαθάρισης, το ∆ικαστήριο
καταρτίζει το συντοµότερο δυνατό κατάλογο συνεισφορέων, και έχει εξουσία
να διορθώνει το µητρώο µελών σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται
διόρθωση σύµφωνα µε το Νόµο αυτό, και µεριµνά για την είσπραξη των
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και τη διάθεσή τους για εξόφληση των
υποχρεώσεων της εταιρείας:
Νοείται ότι όταν φαίνεται στο ∆ικαστήριο ότι δεν υπάρχει ανάγκη να γίνουν
κλήσεις ή προσαρµογές στα δικαιώµατα των συνεισφορέων, το ∆ικαστήριο
δύναται να µην απαιτήσει την κατάρτιση καταλόγου συνεισφορέων.
(2) Ρυθµίζοντας τον κατάλογο των εισφορέων το ∆ικαστήριο πρέπει να
διαχωρίζει µεταξύ προσώπων που είναι συνεισφορείς δικαιωµατικά και
προσώπων που είναι συνεισφορείς ως αντιπρόσωποι ή υπεύθυνοι για τα χρέη
άλλων.

Παράδοση ιδιοκτησίας
στον εκκαθαριστή.

245. Το ∆ικαστήριο δύναται, οποτεδήποτε µετά την έκδοση διατάγµατος
εκκαθάρισης, να απαιτήσει από οποιοδήποτε συνεισφορέα που περιλαµβάνεται
στον κατάλογο συνεισφορέων και οποιοδήποτε εµπιστευµατοδόχο, παραλήπτη,
τραπεζίτη, αντιπρόσωπο ή αξιωµατούχο της εταιρείας, να πληρώσει, δώσει,
µεταφέρει, παραδώσει ή µεταβιβάσει αµέσως, ή µέσα σε τέτοιο χρόνο που το

∆ικαστήριο διατάσσει, στον εκκαθαριστή οποιαδήποτε χρήµατα, ιδιοκτησία ή
βιβλία και έγγραφα στην κατοχή του στα οποία εκ πρώτης όψεως η εταιρεία
δικαιούται.
Πληρωµή χρεών που
οφείλονται στην
εταιρεία από
συνεισφορέα και
έκταση στην οποία
επιτρέπεται
αντιστάθµιση.

246.—(1) Το ∆ικαστήριο δύναται, οποτεδήποτε µετά την έκδοση διατάγµατος
εκκαθάρισης, να διατάξει οποιοδήποτε συνεισφορέα που περιλαµβάνεται στον
κατάλογο συνεισφορέων να πληρώσει στην εταιρεία, µε τον τρόπο που
καθορίζεται στο διάταγµα, οποιαδήποτε χρήµατα που οφείλονται από αυτόν ή
από την περιουσία του προσώπου που αντιπροσωπεύει, χωρίς να υπολογίζονται
οποιαδήποτε χρήµατα πληρωτέα από αυτόν ή την περιουσία δυνάµει
οποιασδήποτε κλήσης σύµφωνα µε το Νόµο αυτό.
(2) Το ∆ικαστήριο µε την έκδοση οποιουδήποτε τέτοιου διατάγµατος δύναται
να παραχωρήσει σε οποιοδήποτε διευθυντή ή διαχειριστή που η ευθύνη του
είναι απεριόριστη ή στην περιουσία του, µε µορφή αντιστάθµισης, χρήµατα που
οφείλονται σε αυτόν ή στην περιουσία του από την εταιρεία µε βάση
οποιαδήποτε ανεξάρτητη συναλλαγή ή σύµβαση µε την εταιρεία αλλά όχι
χρήµατα που οφείλονται σε αυτόν µε την ιδιότητα του ως µέλους της εταιρείας
σχετικά µε οποιοδήποτε µέρισµα ή κέρδος.
(3) Όταν όλοι οι πιστωτές πληρωθούν στο ακέραιο, οποιαδήποτε χρήµατα που
οφείλονται µε οποιοδήποτε τρόπο σε συνεισφορέα από την εταιρεία δύνανται
να παραχωρηθούν σε αυτόν µε µορφή αντιστάθµισης για οποιαδήποτε
µεταγενέστερη κλήση.

Εξουσία του
∆ικαστηρίου να κάνει
κλήσεις.
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247.—(1) Το ∆ικαστήριο δύναται, οποτεδήποτε µετά την έκδοση διατάγµατος
εκκαθάρισης, και είτε πριν από είτε µετά την εξακρίβωση της επάρκειας των
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, να κάνει κλήσεις προς όλους ή
οποιουσδήποτε συνεισφορείς που περιλαµβάνονται στον κατάλογο
συνεισφορέων κατά την έκταση της ευθύνης τους, για πληρωµή οποιωνδήποτε
ποσών που το ∆ικαστήριο θεωρεί αναγκαία για την ικανοποίηση των χρεών και
υποχρεώσεων της εταιρείας, και των εξόδων, τελών και δαπανών της
εκκαθάρισης και για την προσαρµογή των δικαιωµάτων των συνεισφορέων
µεταξύ τους, και να εκδώσει διάταγµα για την πληρωµή των κλήσεων που
γίνονται µε τον τρόπο αυτό.
(2) Όταν κάνει κλήση το ∆ικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη την πιθανότητα
ότι µερικοί από τους συνεισφορείς δυνατό να παραλείψουν να πληρώσουν την
κλήση µερικώς ή εξολοκλήρου.

Πληρωµή σε τράπεζα
χρηµάτων που
οφείλονται στην
εταιρεία.

248.—(1) Το ∆ικαστήριο δύναται να διατάξει οποιοδήποτε συνεισφορέα,
αγοραστή ή άλλο πρόσωπο που οφείλει χρήµατα στην εταιρεία να πληρώσει το
οφειλόµενο ποσό στην τράπεζα που γίνονται πληρωµές εκκαθαριστών
σύµφωνα µε το άρθρο 236 αντί στον εκκαθαριστή, και οποιοδήποτε τέτοιο
διάταγµα δύναται να εκτελεστεί µε τον ίδιο τρόπο ωσάν να διατασσόταν
πληρωµή στον εκκαθαριστή.
(2) Όλα τα χρήµατα και χρεώγραφα που πληρώθηκαν ή παραδόθηκαν στην
τράπεζα αυτή σε περίπτωση εκκαθάρισης από το ∆ικαστήριο υπόκεινται από
κάθε άποψη στα διατάγµατα του ∆ικαστηρίου.

∆ιάταγµα σε
συνεισφορέα αµάχητη
µαρτυρία.

249.—(1) ∆ιάταγµα που εκδίδεται από το ∆ικαστήριο για συνεισφορέα, µε την
επιφύλαξη οποιουδήποτε δικαιώµατος έφεσης, αποτελεί αµάχητη µαρτυρία ότι
τα χρήµατα, αν υπάρχουν, που φαίνονται από το διάταγµα ότι οφείλονται ή
διατάσσεται να πληρωθούν, πραγµατικά οφείλονται.
(2) Όλα τα άλλα τα συναφή θέµατα που αναφέρονται στο διάταγµα θα
θεωρούνται ως αληθινά έναντι όλων των προσώπων και σε όλες τις διαδικασίες
εναντίον της περιουσίας συνεισφορέα που πέθανε, στην οποία περίπτωση το
διάταγµα θα αποτελεί εκ πρώτης όψεως µαρτυρία για το σκοπό επιβάρυνσης
της περιουσίας του, εκτός αν οι κληρονόµοι του ή κληροδόχοι του ήταν στον
κατάλογο των συνεισφορέων κατά το χρόνο της έκδοσης του διατάγµατος.

∆ιορισµός ειδικού
διαχειριστή.

250.—(1) Όταν σε οποιαδήποτε διαδικασία ο επίσηµος παραλήπτης γίνεται ο
εκκαθαριστής εταιρείας, είτε προσωρινά ή διαφορετικά, δύναται, αν
ικανοποιηθεί ότι η φύση της περιουσίας ή των εργασιών της εταιρείας, ή τα
συµφέροντα των πιστωτών ή συνεισφορέων γενικά απαιτούν το διορισµό
ειδικού διαχειριστή της περιουσίας ή εργασιών της εταιρείας άλλου από τον
εαυτό του, να υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο, και το ∆ικαστήριο δύναται, µε
την αίτηση αυτή να διορίσει ειδικά διαχειριστή της αναφερόµενης περιουσίας ή
εργασιών για να ενεργεί στη διάρκεια τέτοιου χρόνου όπως το ∆ικαστήριο
δυνατό να διατάξει, µε τέτοιες εξουσίες, περιλαµβανοµένων των εξουσιών του
παραλήπτη ή διαχειριστή, όπως δυνατό το ∆ικαστήριο, να τον εµπιστευθεί.
(2) Ο ειδικός διαχειριστής δίνει τέτοια εγγύηση και υποβάλλει τέτοιους
λογαριασµούς µε τέτοιο τρόπο όπως το ∆ικαστήριο διατάσσει.
(3) Ο ειδικός διαχειριστής παίρνει τέτοια αµοιβή που δυνατό να οριστεί από το
∆ικαστήριο.

Εξουσία για
αποκλεισµό πιστωτών
που δεν επαλήθευσαν
έγκαιρα.

251. Το ∆ικαστήριο δύναται να ορίσει προθεσµία ή προθεσµίες µέσα τις οποίες
οι πιστωτές θα επαληθεύσουν τις οφειλές ή απαιτήσεις τους ή θα αποκλείονται
από το όφελος οποιασδήποτε διανοµής που γίνεται πριν από την επαλήθευση
των χρεών αυτών.

Αναπροσαρµογή
δικαιωµάτων
συνεισφορέων.

252. Το ∆ικαστήριο αναπροσαρµόζει τα δικαιώµατα των συνεισφορέων µεταξύ
τους και διανέµει οποιοδήποτε περίσσευµα µεταξύ των προσώπων που
δικαιούνται σε αυτό.

Επιθεώρηση βιβλίων
από πιστωτές και
συνεισφορείς.

253.—(1) Το ∆ικαστήριο δύναται, οποτεδήποτε µετά την έκδοση διατάγµατος
εκκαθάρισης, να εκδώσει τέτοιο διάταγµα για επιθεώρηση των βιβλίων και
εγγράφων της εταιρείας από πιστωτές και συνεισφορείς όπως το ∆ικαστήριο
θεωρεί δίκαιο, και οποιαδήποτε βιβλία και έγγραφα στην κατοχή της εταιρείας
δύνανται να επιθεωρηθούν από πιστωτές ή συνεισφορείς ανάλογα, αλλά όχι
περαιτέρω ή διαφορετικά.
(2) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν εκλαµβάνεται ότι αποκλείει ή περιορίζει
οποιαδήποτε θέσµια δικαιώµατα κυβερνητικού τµήµατος ή προσώπου που
ενεργεί µε βάση την εξουσιοδότηση κυβερνητικού τµήµατος.

Εξουσία για διαταγή
όπως τα έξοδα
εκκαθάρισης
πληρωθούν από
περιουσιακά στοιχεία.

254. Το ∆ικαστήριο δύναται, σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία είναι
ανεπαρκή για ικανοποίηση των υποχρεώσεων, να εκδώσει διάταγµα για την
πληρωµή από τα περιουσιακά στοιχεία των εξόδων, τελών και δαπανών που
προκλήθηκαν κατά την εκκαθάριση µε τέτοια σειρά προτεραιότητας όπως το
∆ικαστήριο θεωρεί δίκαιο.

Εξουσία για κλήτευση
προσώπων που υπάρχει
υποψία ότι έχουν
περιουσία της εταιρείας
κλπ.

255.—(1) Το ∆ικαστήριο δύναται, οποτεδήποτε µετά το διορισµό προσωρινού
εκκαθαριστή ή την έκδοση διατάγµατος εκκαθάρισης, να καλέσει ενώπιόν του
οποιοδήποτε αξιωµατούχο της εταιρείας ή πρόσωπο που είναι γνωστό ή για το
οποίο υπάρχει υποψία ότι έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε περιουσία της
εταιρείας που πιστεύεται ότι χρωστεί στην εταιρεία, ή οποιοδήποτε πρόσωπο
του το ∆ικαστήριο κρίνει ικανό να δώσει πληροφορίες αναφορικά µε την
ίδρυση, εµπορία, συναλλαγές, υποθέσεις ή περιουσία της εταιρείας.
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(2) Το ∆ικαστήριο δύναται να το εξετάσει ενόρκως αναφορικά µε τα
αναφερόµενα θέµατα είτε προφορικά είτε µε βάση γραπτό ερωτηµατολόγιο, και
δύναται να καταγράψει τις απαντήσεις του και να απαιτήσει να τις υπογράψει.
(3) Το ∆ικαστήριο δύναται να απαιτήσει από αυτό να προσαγάγει οποιαδήποτε
βιβλία και έγγραφα που βρίσκονται στη φύλαξη ή εξουσία του που σχετίζονται
µε την εταιρεία, αλλά, όταν αυτό αξιώνει ότι κατέχει δικαίωµα παρακράτησης
πάνω στα βιβλία και έγγραφα που προσάγονται από αυτό η προσαγωγή θα είναι
χωρίς βλάβη εκείνου του δικαιώµατος παρακράτησης, και το ∆ικαστήριο έχει
αρµοδιότητα κατά την εκκαθάριση να αποφασίσει πάνω σε όλα τα θέµατα του

σχετίζονται µε εκείνο το δικαίωµα παρακράτησης.
(4) Αν οποιοδήποτε µε αυτό τον τρόπο κλητευµένο πρόσωπο, αφού του
προσφερθεί λογικό ποσό για τα έξοδά του, αρνείται να παρουσιαστεί ενώπιον
του ∆ικαστηρίου µέσα στον ορισµένο χρόνο, χωρίς να έχει οποιοδήποτε νοµικό
κώλυµα (που κοινοποιείται στο ∆ικαστήριο κατά το χρόνο της συνεδρίας του
και που γίνεται αποδεχτό από αυτό) το ∆ικαστήριο δύναται να µεριµνήσει για
τη σύλληψή του και την προσαγωγή του στο ∆ικαστήριο για εξέταση.
Εξουσία να διατάσσεται
δηµόσια εξέταση
ιδρυτών και
αξιωµατούχων.

256.—(1) Όταν εκδόθηκε διάταγµα εκκαθάρισης εταιρείας από το ∆ικαστήριο,
και ο επίσηµος παραλήπτης έκανε περαιτέρω έκθεση σύµφωνα µε το Νόµο
αυτό που δηλώνει ότι κατά τη γνώµη του διαπράχτηκε δόλος από οποιοδήποτε
πρόσωπο κατά την ίδρυση ή σύστασή της ή από οποιοδήποτε αξιωµατούχο της
εταιρείας σχετικά µε την εταιρεία από τη σύστασή της, το ∆ικαστήριο δύναται,
µετά από µελέτη της έκθεσης, να διατάξει όπως το πρόσωπο εκείνο ή ο
αξιωµατούχος παρουσιαστεί στο ∆ικαστήριο σε ηµέρα που ορίζεται από το
∆ικαστήριο µε σκοπό να εξεταστεί δηµόσια για την ίδρυση ή σύσταση ή τη
διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας ή ως προς τη συµπεριφορά και
συναλλαγές του ως αξιωµατούχος της.
(2) Ο επίσηµος παραλήπτης λαµβάνει µέρος στην εξέταση, και δύναται, για το
σκοπό αυτό, αν εξουσιοδοτηθεί από το ∆ικαστήριο, ειδικά για αυτό, να
προσλάβει δικηγόρο.
(3) Ο εκκαθαριστής, όταν ο επίσηµος παραλήπτης δεν είναι ο εκκαθαριστής.
και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας δύναται να λάβει µέρος στην
εξέταση είτε προσωπικά είτε µε δικηγόρο.
(4) Το ∆ικαστήριο δύναται να υποβάλει στο εξεταζόµενο πρόσωπο τέτοιες
ερωτήσεις που το ∆ικαστήριο θεωρεί σωστό.
(5) Το εξεταζόµενο πρόσωπο εξετάζεται ενόρκως και απαντά όλες τις
ερωτήσεις που το ∆ικαστήριο δυνατό να υποβάλει ή επιτρέψει να υποβληθούν
σε αυτό.
(6) Πρόσωπο το οποίο διατάχτηκε να εξεταστεί µε βάση το άρθρο αυτό, µε
έξοδά του, πριν από την εξέτασή του, εφοδιάζεται µε αντίγραφο της έκθεσης
του επίσηµου παραλήπτη, και δύναται µε δικά του έξοδα να προσλάβει
δικηγόρο, που θα είναι ελεύθερος να υποβάλει σε αυτό τέτοιες ερωτήσεις που
το ∆ικαστήριο δυνατό να θεωρήσει δίκαιο για να δυνηθεί να εξηγήσει ή
τροποποιήσει οποιεσδήποτε απαντήσεις που δόθηκαν από αυτό:
Νοείται ότι, αν οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση το ∆ικαστήριο
για να το απαλλάξει από οποιεσδήποτε κατηγορίες που έγιναν ή προτάθηκαν
εναντίον του, είναι καθήκον του επίσηµου παραλήπτη να εµφανιστεί στην
ακρόαση της αίτησης και να επισύρει την προσοχή του ∆ικαστηρίου σε
οποιαδήποτε θέµατα που φαίνονται σχετικά στον επίσηµο παραλήπτη, και αν το
∆ικαστήριο µετά την ακρόαση οποιασδήποτε µαρτυρίας που δόθηκε ή
µαρτύρων που κλήθηκαν από τον επίσηµο παραλήπτη, αποδέχεται την αίτηση,
το ∆ικαστήριο δύναται να επιδικάσει στον αιτητή τέτοια έξοδα που κατά την
κρίση του δυνατό να θεωρήσει σωστό.
(7) Πρακτικά της εξέτασης καταγράφονται, και διαβάζονται σε ή από, και
υπογράφονται από, το εξεταζόµενο πρόσωπο, και δύνανται µετά να
χρησιµοποιηθούν ως µαρτυρία εναντίον του, και επιτρέπεται η επιθεώρησή
τους από οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα σε κάθε εύλογο χρόνο.
(8) Το ∆ικαστήριο δύναται, αν το θεωρεί σωστό, να αναβάλλει την εξέταση από
καιρό σε καιρό.

Εξουσία για τη
σύλληψη συνεισφορέα
που διαφεύγει.

257. Το ∆ικαστήριο δύναται, οποτεδήποτε είτε πριν από είτε µετά την έκδοση
διατάγµατος εκκαθάρισης, µε απόδειξη πιθανής υποψίας ότι συνεισφορέας
πρόκειται να εγκαταλείψει τη ∆ηµοκρατία ή διαφορετικά να διαφύγει ή να

αποµακρύνει ή αποκρύψει οποιαδήποτε περιουσία του µε σκοπό την αποφυγή
πληρωµής κλήσεων ή την αποφυγή εξέτασης σχετικά µε τις υποθέσεις της
εταιρείας, να διατάξει τη σύλληψη του συνεισφορέα και την κατάσχεση των
βιβλίων και εγγράφων και κινητής περιουσίας του και αυτός και αυτά να
φυλαχτούν µε ασφάλεια για τέτοιο χρόνο που το ∆ικαστήριο δυνατό να
διατάξει.
Οι εξουσίες του
∆ικαστηρίου είναι
συσσωρευτικές.

258. Οποιεσδήποτε εξουσίες που χορηγούνται στο ∆ικαστήριο από το Νόµο
αυτό είναι συσσωρευτικές και όχι για περιορισµός οποιωνδήποτε υφιστάµενων
εξουσιών για την έναρξη διαδικασίας εναντίον οποιουδήποτε συνεισφορέα ή
χρεώστη, για την ανάκτηση οποιωνδήποτε κλήσεων ή άλλων ποσών.

Εκχώρηση στον
εκκαθαριστή ορισµένων
εξουσιών του
∆ικαστηρίου.

259. ∆ύναται να γίνει διάταξη µε γενικούς κανόνες για να γίνει δυνατή ή που να
απαιτείται όπως όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και καθήκοντα που
χορηγούνται και επιβάλλονται στο ∆ικαστήριο µε το Νόµο αυτό σχετικά µε τα
ακόλουθα θέµατα:
(α) τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων για εξακρίβωση των επιθυµιών
των πιστωτών και συνεισφορέων·
(β) την κατάρτιση καταλόγων συνεισφορέων και τη διόρθωση του µητρώου
µελών όταν αυτό απαιτείται, και την είσπραξη και διάθεση των στοιχείων
ενεργητικού·
(γ) την πληρωµή, παράδοση, µεταφορά, παράδοση ή µεταβίβαση χρηµάτων,
ιδιοκτησίας, βιβλίων ή εγγράφων στον εκκαθαριστή·
(δ) τη διενέργεια κλήσεων·
(ε) τον καθορισµό χρόνου µέσα στον οποίο χρέη και απαιτήσεις πρέπει να
αποδειχτούν,
ασκούνται ή εκτελούνται από τον εκκαθαριστή ως λειτουργό του ∆ικαστηρίου,
και υπό τον έλεγχο του ∆ικαστηρίου:
Νοείται ότι ο εκκαθαριστής δεν δύναται, χωρίς την ειδική άδεια του
∆ικαστηρίου, να διορθώσει το µητρώο των µελών, και δεν θα κάνει
οποιαδήποτε κλήση χωρίς είτε την ειδική άδεια του ∆ικαστηρίου είτε την
έγκριση της επιτροπής επιθεώρησης.

∆ιάλυση εταιρείας.

260.—(1) Όταν οι υποθέσεις εταιρείας έχουν πλήρως εκκαθαριστεί, το
∆ικαστήριο, αν ο εκκαθαριστής υποβάλει αίτηση για το σκοπό αυτό, εκδίδει
διάταγµα για τη διάλυση της εταιρείας από την ηµεροµηνία του διατάγµατος
και η εταιρεία ακολούθως διαλύεται.
(2) Αντίγραφο του διατάγµατος αποστέλλεται από τον εκκαθαριστή µέσα σε
δεκατέσσερις ηµέρες από την ηµεροµηνία του, στον έφορο εταιρειών ο οποίος
καταχωρεί στα βιβλία του σηµείωµα για τη διάλυση της εταιρείας.

4 του 166 του 1987.

(3) Αν ο εκκαθαριστής παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του
άρθρου αυτού, αυτός υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι
πέντε λίρες για κάθε ηµέρα κατά τη διάρκεια της οποίας αυτό ευθύνεται για
παράλειψη.
(ΙΙΙ) Εκούσια Εκκαθάριση
Ψηφίσµατα για, και Εναρξη, Εκούσιας Ενκαθάρισης

Περιστάσεις στις οποίες
εταιρεία δύναται να
εκκαθαριστεί εκούσια.

261.—(1) Εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί εκούσια—
(α) όταν η περίοδος, αν υπάρχει, που ορίστηκε από το καταστατικό για τη
διάρκεια της εταιρείας εκπνέει, ή το γεγονός, αν υπάρχει, επέρχεται µε την
επέλευση του οποίου το καταστατικό προνοεί όπως η εταιρεία διαλυθεί, και η

εταιρεία σε γενική συνέλευση εγκρίνει ψήφισµα µε το οποίο ζητείται η εκούσια
εκκαθάριση της εταιρείας·
(β) αν η εταιρεία ψηφίζει µε ειδικό ψήφισµα όπως η εταιρεία εκκαθαριστεί
εκούσια·
(γ) αν η εταιρεία ψηφίζει µε έκτακτο ψήφισµα ότι δεν δύναται εξαιτίας των
υποχρεώσεών της να συνεχίσει τις εργασίες της, και ότι είναι συµβουλεύσιµο
να εκκαθαριστεί.
(2) Στο Νόµο αυτό η έκφραση "ψήφισµα για εκούσια εκκαθάριση" σηµαίνει
ψήφισµα που λήφθηκε σύµφωνα µε οποιεσδήποτε διάτάξεις του εδαφίου (1).
Ειδοποίηση
ψηφίσµατος για
εκούσια εκκαθάριση.
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262.—(1) Όταν εταιρεία εγκρίνει ψήφισµα για εκούσια εκκαθάριση µέσα σε
δεκατέσσερις ηµέρες από τη λήψη του ψηφίσµατος, κοινοποιεί το ψήφισµα για
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(2) Αν σηµειωθεί παράλειψη συµµόρφωσης µε το άρθρο αυτό, η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο παράλειψης, και για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού ο εκκαθαριστής
της εταιρείας θεωρείται αξιωµατούχος της εταιρείας.

Έναρξη εκούσιας
εκκαθάρισης.

263. Εκούσια εκκαθάριση θεωρείται ότι αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισης
του ψηφίσµατος για εκούσια εκκαθάριση.
Συνέπειες Εκούσιας Εκκαθάρισης

Αποτελέσµατα
εκούσιας εκκαθάρισης
στις εργασίες και
υπόσταση εταιρείας.

264. Σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης, η εταιρεία από την έναρξη της
εκκαθάρισης, παύει να διεξάγει τις εργασίες της, εκτός στην έκταση που
απαιτείται για την επωφελή εκκαθάρισή της:
Νοείται ότι, ανεξάρτητα από οτιδήποτε για το αντίθετο που περιλαµβάνεται στο
καταστατικό της, η κατάσταση της νοµικής προσωπικότητας και οι εξουσίες
της νοµικής προσωπικότητας της εταιρείας, συνεχίζονται µέχρι τη διάλυσή της.

Ακύρωση
µεταβιβάσεων κλπ.,
µετά την έναρξη
εκούσιας εκκαθάρισης.

265. Οποιαδήποτε µεταβίβαση µετοχών, που δεν είναι µεταβίβαση που έγινε
στον εκκαθαριστή ή µε την έγκριση του εκκαθαριστή, και οποιαδήποτε αλλαγή
στην υπόσταση των µελών της εταιρείας, που γίνεται µετά την έναρξη εκούσιας
εκκαθάρισης, είναι άκυρη.
∆ήλωση Φερεγγυότητας

Θέσµια δήλωση
φερεγγυότητας σε
περίπτωση πρότασης
για εκούσια
εκκαθάριση.

266.—(1) Όταν υπάρχει πρόταση για εκούσια εκκαθάριση εταιρείας, οι
σύµβουλοι της εταιρείας ή, σε περίπτωση εταιρείας που έχει περισσότερους από
δύο συµβούλους, η πλειοψηφία των συµβούλων, δύναται σε συνεδρία των
συµβούλων να κάνουν θέσµια δήλωση ότι έχουν κάνει πλήρη έρευνα των
υποθέσεων της εταιρείας, και ότι, αφού ενέργησαν µε τον τρόπο αυτό,
σχηµάτισαν τη γνώµη ότι η εταιρεία θα είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη της
στο ακέραιο µέσα σε τέτοια περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες
από την έναρξη της εκκαθάρισης όπως δυνατό να οριστεί στη δήλωση.
(2) ∆ήλωση που γίνεται όπως προαναφέρθηκε δεν είναι αποτελεσµατική για
τους σκοπούς του Νόµου αυτού εκτός αν—
(α) γίνεται µέσα στις πέντε εβδοµάδες που προηγούνται από την ηµεροµηνία
της έγκρισης του ψηφίσµατος για την εκκαθάριση της εταιρείας και
παραδίνεται στον έφορο εταιρειών για εγγραφή πριν από την ηµεροµηνία
εκείνη· και
(β) περιλαµβάνει κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας
όπως ήταν την τελευταία πρακτικά δυνατή ηµεροµηνία πριν από την κατάρτιση
της δήλωσης.

3 του 166 του 1987.

(3) Οποιοσδήποτε σύµβουλος εταιρείας που κάνει δήλωση µε βάση το άρθρο
αυτό χωρίς να έχει εύλογη αιτία για τη γνώµη ότι η εταιρεία θα είναι σε θέση να
πληρώσει τα χρέη της στο ακέραιο µέσα στην ορισµένη από τη δήλωση
περίοδο, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα
δύο έτη ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και
στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίµου και αν η εταιρεία
εκκαθαριστεί σύµφωνα µε ψήφισµα που λήφθηκε µέσα στην περίοδο των πέντε
εβδοµάδων από την κατάρτιση της δήλωσης, αλλά τα χρέη της δεν πληρωθούν
ή διευθετηθούν στο ακέραιο µέσα στην περίοδο που αναφέρεται στη δήλωση,
πρέπει να τεκµαίρεται µέχρι απόδειξης του αντιθέτου ότι ο σύµβουλος δεν είχε
εύλογη αιτία για τη γνώµη του.
(4) Εκκαθάριση στην οποία έγινε και παραδόθηκε δήλωση σύµφωνα µε το
άρθρο αυτό στο Νόµο αυτό αναφέρεται ως "εκούσια εκκαθάριση από µέλη",
και εκκαθάριση στην οποία δεν έχει γίνει και δεν παραδόθηκε δήλωση όπως
προαναφέρθηκε στο Νόµο αυτό αναφέρεται ως "εκούσια εκκαθάριση από
πιστωτές".
∆ιατάξεις που εφαρµόζονται σε Εκούσια Εκκαθάριση από Μέλη
470764517

∆ιατάξεις που
εφαρµόζονται σε
εκούσια εκκαθάριση
από µέλη.

267. Οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στα άρθρα 268 έως 274, και των δύο
συµπεριλαµβανοµένων, εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
τελευταίου άρθρου, σε εκούσια εκκαθάριση από µέλη.

Εξουσία εταιρείας να
διορίζει εκκαθαριστές
και να ορίζει αµοιβή
εκκαθαριστών.

268.—(1) Σε γενική συνέλευση, η εταιρεία, διορίζει έναν ή περισσότερους
εκκαθαριστές µε σκοπό την εκκαθάριση των υποθέσεων και διανοµή του
ενεργητικού της εταιρείας, και δύναται να καθορίσει την αµοιβή του θα του ή
τους καταβληθεί.
(2) Με το διορισµό εκκαθαριστή παύουν όλες οι εξουσίες των συµβούλων,
εκτός στην έκταση που η εταιρεία σε γενική συνέλευση ή ο εκκαθαριστής
εγκρίνει τη συνέχισή τους.

Εξουσία για πλήρωση
κενής θέσης
εκκαθαριστή.

269.—(1) Αν κενωθεί θέση εξαιτίας θανάτου, παραίτησης ή διαφορετικά στο
αξίωµα εκκαθαριστή διορισµένου από την εταιρεία, η εταιρεία δύναται, σε
γενική συνέλευση, τηρουµένης οποιασδήτοτε διευθέτησης µε τους πιστωτές
της, να πληρώσει τη θέση που κενώθηκε.
(2) Για το σκοπό αυτό δύναται να συγκληθεί γενική συνέλευση ατό
οποιοδήποτε συνεισφορέα ή, αν οι εκκαθαριστές ήταν περισσότεροι από ένα,
από τους εκκαθαριστές που συνεχίζουν.
(3) Η συνέλευση συγκροτείται µε τον τρόπο που προνοείται στο Νόµο αυτό ή
στο καταστατικό, ή µε τέτοιο τρόπο που το ∆ικαστήριο δυνατό να αποφασίσει,
µετά από αίτηση οποιουδήποτε συνεισφορέα ή των εκκαθαριστών που
συνεχίζουν.

Εξουσία εκκαθαριστή
να αποδεχτεί µετοχές
κλπ., ως αντιπαροχή για
πώληση περιουσίας
εταιρείας.

270.—(1) Όταν υπάρχει πρόταση όπως εταιρεία εκκαθαριστεί ή βρίσκεται
εκούσια σε εκκαθάριση εξολοκλήρου, και ολόκληρο ή µέρος των επιχειρήσεων
ή της περιουσίας της προτείνεται να µεταβιβαστεί, ή πωληθεί σε άλλη εταιρεία,
είτε αυτή είναι εταιρεία µε την έννοια του Νόµου αυτού είτε όχι (στο άρθρο
αυτό αναφέρεται "η εταιρεία ως προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση"), o
εκκαθαριστής της πρώτης εταιρείας (στο άρθρο αυτό αναφέρεται ως "η εταιρεία
που µεταβιβάζει") δύναται, µε την έγκριση ειδικού ψηφίσµατος από την
εταιρεία εκείνη, του παρέχει στον εκκαθαριστή είτε γενική εξουσία ή εξουσία
σχετικά µε οποιαδήποτε συγκεκριµένη διευθέτηση, να λάβει ως αποζηµίωση ή
µέρος αποζηµίωσης για τη µεταβίβαση ή πώληση, µετοχές, ασφαλιστικά
συµβόλαια ή άλλα παρόµοια συµφέροντα στην εταιρεία προς την οποία γίνεται
η µεταβίβαση για διανοµή µεταξύ των µελών της εταιρείας που µεταβιβάζει, ή
δύναται να συνάψει οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση µε την οποία τα µέλη της
εταιρείας που µεταβιβάζει δύνανται, αντί να λάβουν µετρητά, µετοχές,

ασφαλιστικά συµβόλαια ή άλλα παρόµοια συµφέροντα, ή επιπρόσθετα µε αυτά,
να συµµετάσχουν στα κέρδη ή να λάβουν οποιοδήποτε άλλο όφελος από την
εταιρεία προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση.
(2) Οποιαδήποτε πώληση ή διευθέτηση σύµφωνα µε το άρθρο αυτό είναι
δεσµευτική για τα µέλη της εταιρείας που µεταβιβάζει.
(3) Αν οποιοδήποτε µέλος της εταιρείας που µεταβιβάζει, που δεν ψήφισε υπέρ
του ειδικού ψηφίσµατος εκφράσει τη διαφωνία του µε αυτό γραπτώς προς τον
εκκαθαριστή και την παραδίνει στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας µέσα
σε επτά ηµέρες από την έγκριση του ψηφίσµατος, αυτός δύναται να απαιτήσει
από τον εκκαθαριστή είτε να µην πραγµατοποιήσει το ψήφισµα ή να αγοράσει
το συµφέρον του σε τιµή που θα καθοριστεί µετά από συµφωνία ή µε διαιτησία
µε βάση τις διατάξεις Νόµου σχετικά µε διαιτησία που ισχύουν εκάστοτε.
(4) Αν ο εκκαθαριστής προτιµήσει να αγοράσει το συµφέρον του µέλους, το
τίµηµα πώλησης πρέπει να καταβληθεί πριν από τη διάλυση της εταιρείας και
πρέπει να εισπραχτεί ατό τον εκκαθαριστή µε τέτοιο τρόπο που δυνατό να
οριστεί µε ειδικό ψήµισµα.
(5) Ειδικό ψήφισµα δεν είναι άκυρο για τους σκοπούς του άρθρου αυτού επειδή
ψηφίστηκε πριν υπό ή συγχρόνως µε ψήφισµα για την εκούσια εκκαθάριση ή
για το διορισµό εκκαθαριστών, αλλά αν µέσα σε ένα χρόνο εκδοθεί διάταγµα
για εκκαθάριση της εταιρείας από ή µε την εποπτεία του ∆ικαστηρίου, το ειδικό
ψήφισµα δεν είναι έγκυρο εκτός αν επικυρωθεί από το ∆ικαστήριο.
Καθήκον εκκαθαριστή
να καλέσει συνέλευση
των πιστωτών σε
περίπτωση
αφερεγγυότητας.

271.—(1) Αν, σε περίπτωση εκκαθάρισης που άρχισε µετά την έναρξη ισχύος
του Νόµου αυτού, ο εκκαθαριστής έχει κατά οποιοδήποτε χρόνο τη γνώµη ότι η
εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να πληρώσει τα χρέη της στο ακέραιο µέσα στην
περίοδο που αναφέρεται στη δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 266, αυτός
συγκαλεί αµέσως συνέλευση των πιστωτών, και θέτει στη συνέλευση
κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας.

4 του 166 του 1957.

(2) Αν ο εκκαθαριστής παραλείπει να συµµορφωθεί µε το άρθρο αυτό, αυτός
υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.

Καθήκον εκκαθαριστή
να καλεί γενική
συνέλευση στο τέλος
κάθε χρόνου.

272.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 274 στην περίπτωση
εκκαθάρισης που συνεχίζεται περισσότερο από ένα έτος, ο εκκαθαριστής καλεί
γενική συνέλευση της εταιρείας στο τέλος του πρώτου έτους από την έναρξη
της εκκαθάρισης, και κάθε επόµενου έτους, ή την πρώτη βολική ηµεροµηνία
µέσα σε τρεις µήνες από το τέλος του έτους ή τέτοιας µεγαλύτερης περιόδου
που ο έφορος εταιρειών δυνατό να επιτρέψει, και θέτει στη συνέλευση
λογαριασµό των πράξεών του και συναλλαγών του και της διεξαγωγής της
εκκαθάρισης στη διάρκεια του προηγούµενου έτους.

4 του 166 του 1987.

(2) Αν ο εκκαθαριστής παραλείψει να συµµορφωθεί µε το άρθρο αυτό, αυτός
υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες.

Τελική συνέλευση και
διάλυση.

273.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 274, αµέσως µόλις οι
υποθέσεις της εταιρείας εκκαθαριστούν εξολοκλήρου, ο εκκαθαριστής
καταρτίζει λογαριασµό για την εκκαθάριση, που δείχνει τον τρόπο που έγινε η
εκκαθάριση και διατέθηκε η περιουσία της εταιρείας, και τότε συγκαλεί γενική
συνέλευση για να θέσει ενώπιόν της το λογαριασµό, και να δώσει εξηγήσεις
αναφορικά µε αυτόν.
(2) Η συνέλευση καλείται µε ειδοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας που ορίζει την ώρα, τόπο και σκοπό της, και δηµοσιεύεται
τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη συνέλευση.

4 του 166 του 1987.

(3) Μέσα σε µια εβδοµάδα µετά τη συνέλευση, ο εκκαθαριστής αποστέλλει
στον έφορο εταιρειών αντίγραφο τον λογαριασµού, και υποβάλλει σε αυτόν
έκθεση για τη συγκρότηση της συνέλευσης και της ηµεροµηνίας αυτής, και αν
το αντίγραφο δεν αποσταλεί ή η έκθεση δεν υποβληθεί σύµφωνα µε το εδάφιο

αυτό, ο εκκαθαριστής υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι
πέντε λίρες για µάθε ηµέρα που συνεχίζεται η παράλειψη:
Νοείται ότι. αν δεν υπάρχει απαρτία στη συνέλευση, αντί της έκθεσης που
προαναφέρθηκε πιο πάνω, ο εκκαθαριστής υποβάλλει έκθεση ότι η συνέλευση
κλήθηκε κατάλληλα και ότι σε αυτήν δεν υπήρξε απαρτία, και µε την υποβολή
της αναφοράς οι διατάξεις του εδαφίου αυτού για την υποβολή της έκθεσης
θεωρούνται ότι συµµορφώθηκαν.
(4) Ο έφορος µε τη λήψη του λογαριασµού και καθεµιάς των εκθέσεών της που
προαναφέρθηκαν τις εγγράφει αµέσως, και µετά την εκπνοή τριών µηνών από
την εγγραφή της έκθεσης η εταιρεία λογίζεται ότι διαλύθηκε:
Νοείται ότι το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση του εκκαθαριστή ή
οποιουδήποτε άλλου προσώπου που φαίνεται στο ∆ικαστήριο ότι έχει
συµφέρον, να εκδώσει διάταγµα που να αναβάλλει την ηµεροµηνία που θα
ισχύει η διάλυση της εταιρείας για τόσο χρονικό διάστηµα που το ∆ικαστήριο
θεωρεί σωστό.
350260794
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(5) Το πρόσωπο µε την αίτηση του οποίου εκδόθηκε διάταγµα του ∆ικαστηρίου
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό οφείλει, µέσα σε επτά ηµέρες από την έκδοση του
διατάγµατος να παραδώσει στον έφορο πιστοποιηµένο αντίγραφο του
διατάγµατος για εγγραφή, και αν το πρόσωπο εκείνο παραλείψει να το κάνει,
υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε
ηµέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.
(6) Αν ο εκκαθαριστής παραλείψει να καλέσει γενική συνέλευση της εταιρείας
όπως απαιτείται από το άρθρο αυτό, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει
τις διακόσιες πενήντα λίρες.
274. Όταν το άρθρο 271 εφαρµόζεται, τα άρθρα 282 και 283 εφαρµόζονται
στην εκκαθάριση, σε αποκλεισµό των άρθρων 272 και 273, ωσάν η εκκαθάριση
να ήταν εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές και όχι εκούσια εκκαθάριση από
µετόχους:
Νοείται ότι ο εκκαθαριστής δεν οφείλει να καλέσει συνέλευση των πιστωτών
µε βάση το αναφερόµενο άρθρο 282 στο τέλος του πρώτου έτους από την
έναρξη της εκκαθάρισης, εκτός αν η συνέλευση που συγκροτήθηκε σύµφωνα
µε το αναφερόµενο άρθρο 271 συγκροτείται περισσότερο από τρεις µήνες πριν
από το τέλος εκείνου του έτους.
∆ιατάξεις που εφαρµόζονται σε Εκούσια Εκκαθάριση από πιστωτές

∆ιατάξεις που
εφαρµόζονται σε
εκουσια εκκαθάριση
από πιστωτές.

275. Οι διατάζειc που περιλαµβάνονται στα άρθρα 276 και 283, και των δύο
συµπεριλαµβανοµένων, εφαρµόζονται σχετικά µε εκούσια εκκαθάριση από
πιστωτές.

Συνέλευση πιστωτών.

276.—(1) Η εταιρεία µεριµνά να κληθεί συνέλευση των πιστωτών της εταιρείας
για την ηµέρα, ή την επόµενη ηµέρα πού ακολουθεί την ηµέρα, που θα
συνέλθει η συνέλευση στην οποία θα υποβληθεί το ψήφισµα για εκούσια
εκκαθάριση, και µεριµνά όπως οι ειδοποιήσεις για την αναφερόµενη συνέλευση
των πιστωτών αποσταλούν ταχυδροµικώς στους πιστωτές συγχρόνως µε την
αποστολή των ειδοποιήσεων της αναφερόµενης συνέλευσης της εταιρείας.
(2) Η εταιρεία µεριµνά για να δηµοσιευτεί ειδοποίηση της συνέλευσης των
πιστωτών µια φορά στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και µια φορά
τουλάχιστο σε δύο τοπικές εφηµερίδες που κυκλοφορούν στην επαρχία που
βρίσκεται το εγγεγραµµένο γραφείο ή ο κύριος τόπος των εργασιών της
εταιρείας.
(3) Οι σύµβουλοι της εταιρείας—

(α) µεριµνούν να υποβληθεί πλήρης έκθεση για την κατάσταση των υποθέσεων
της εταιρείας µαζί µε κατάλογο των πιστωτών της εταιρείας και του
υπολογισµένου ποσού των απαιτήσεών τους στη συνέλευση των πιστωτών που
θα συγκληθεί όπως προαναφέρθηκε· και
(β) διορίζουν έναν από αυτούς για να προεδρεύσει στην αναφερόµενη
συνέλευση.
(4) Είναι καθήκον του συµβούλου που διορίστηκε για να προεδρεύσει της
συνέλευσης των πιστωτών να παρουσιαστεί στη συνέλευση και να
προεδρεύσει.
(5) Αν η συνέλευση της εταιρείας στην οποία θα υποβληθεί το ψήφισµα για
εκούσια εκκαθάριση αναβληθεί και το ψήφισµα εγκρίνεται σε συνέλευση που
αναβλήθηκε, οποιοδήποτε ψήφισµα εγκριθεί στη συνέλευση των πιστωτών που
συγκλήθηκε σύµφωνα µε το εδάφιο (1) έχει αποτέλεσµα ως να είχε εγκριθεί
αµέσως µετά την ψήφιση του ψηφίσµατος για εκκαθάριση της εταιρείας.
(6) Αν σηµειωθεί παράλειψη—
(α) συµµόρφωσης µε τα εδάφια (1) και (2) από την εταιρεία·
(β) συµµόρφωσης µε το εδάφιο (3) από τους συµβούλους της εταιρείας·
(γ) συµµόρφωσης µε το εδάφιο (4) από οποιοδήποτε σύµβουλο της εταιρείας,
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η εταιρεία, οι σύµβουλοι ή σύµβουλος, ανάλογα µε την περίπτωση, υπόκειται
σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και σε περίπτωση
παράλειψης από την εταιρεία, κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται
για παράλειψη υπόκειται στην ίδια ποινή.
277. Οι πιστωτές και η εταιρεία στις αντίστοιχες συνελεύσεις που αναφέρονται
στο αµέσως προηγούµενο άρθρο δύνανται να υποδείξουν πρόσωπο ως
εκκαθαριστή µε σκοπό την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας και
διανοµής του ενεργητικού της εταιρείας, και αν οι πιστωτές και η εταιρεία
υποδείξουν διάφορα πρόσωπα, το πρόσωπο που υποδεικνύεται από τους
πιστωτές θα είναι εκκαθαριστής, και αν κανένα πρόσωπο δεν υποδεικνύεται
από τους πιστωτές, το πρόσωπο αν υπάρχει, που υποδείχτηκε από την εταιρεία
θα είναι εκκαθαριστής:
Νοείται ότι στην περίπτωση υπόδειξης διαφορετικών προσώπων, οποιοσδήποτε
σύµβουλος, µέλος ή πιστωτής της εταιρείας δύναται, µέσα σε επτά ηµέρες από
την ηµεροµηνία που έγινε η υπόδειξη από τους πιστωτές, να υποβάλει αίτηση
στο ∆ικαστήριο για διάταγµα που να διατάσσει όπως το πρόσωπο που
υποδείχτηκε ως εκκαθαριστής από την εταιρεία θα είναι εκκαθαριστής αντί ή
µαζί µε το πρόσωπο που υποδείχτηκε από τους πιστωτές ή που να διορίζει
κάποιο άλλο πρόσωπο ως εκκαθαριστή αντί του προσώπου που διορίστηκε από
τους πιστωτές.

∆ιορισµός επιτροπής
επιθεώρησης.

278.—(1) Οι πιστωτές δύνανται, στη συνέλευση που πρόκειται να συγκροτηθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 276 ή σε οποιαδήποτε µεταγενέστερη συνέλευση, αν το
θεωρήσουν πρέπον, να διορίσουν επιτροπή επιθεώρησης που θα αποτελείται
από όχι περισσότερα από πέντε πρόσωπα, και αν διοριστεί τέτοια επιτροπή, η
εταιρεία δύναται, είτε στη συνέλευση που ψηφίζεται το ψήφισµα για εκούσια
εκκαθάριση ή σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο χρόνο σε γενική συνέλευση, να
διορίσουν τέτοιο αριθµό προσώπων όπως θεωρούν πρέπον, που δεν θα
υπερβαίνει τους πέντε να ενεργούν ως µέλη της επιτροπής:
Νοείται ότι οι πιστωτές δύνανται, αν το θεωρήσουν πρέπον, να αποφασίσουν
ότι όλα ή οποιαδήποτε από τα πρόσωπα που διορίστηκαν µε τον τρόπο αυτό
από την εταιρεία να µην είναι µέλη της επιτροπής επιθεώρησης και, αν οι
πιστωτές αποφασίσουν µε τον τρόπο αυτό, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην
απόφαση δεν θα δύνανται να ενεργούν ως µέλη της επιτροπής επιθεώρησης,

εκτός αν το ∆ικαστήριο διατάξει διαφορετικά και σε οποιαδήποτε αίτηση στο
∆ικαστήριο σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, το ∆ικαστήριο δύναται, αν το
θεωρήσει πρέπον, να διορίσει άλλα πρόσωπα να ενεργούν ως τέτοια µέλη στη
θέση των προσώπων που αναφέρονται στην απόφαση.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού και των γενικών κανόνων, οι
διατάξεις του άρθρου 241 (εκτός από το εδάφιο (1)) εφαρµόζονται σχετικά µε
επιτροπή επιθεώρησης που διορίστηκε µε βάση το άρθρο αυτό όπως
εφαρµόζονται σχετικά µε επιτροπή επιθεώρησης που διορίστηκε σε εκκαθάριση
από το ∆ικαστήριο.
Ορισµός της αµοιβής
των εκκαθαριστών και
παύση των εξουσιών
των συµβούλων.

979044914

279.—(1) Η επιτροπή επιθεώρησης, ή αν δεν υφίσταται τέτοια επιτροπή, οι
πιστωτές, δύνανται να καθορίσουν την αµοιβή που θα καταβληθεί στον
εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.
(2) Με το διορισµό εκκαθαριστή, παύουν όλες οι εξουσίες των συµβούλων,
εκτός στην έκταση που η επιτροπή επιθεώρησης, ή αν δεν υπάρχει τέτοια
επιτροπή, οι πιστωτές, εγκρίνουν τη συνέχισή τους.

Εξουσία για πλήρωση
κενής θέσης
εκκαθαριστή.

280. Αν κενωθεί θέση εξαιτίας θανάτου, παραίτησης ή διαφορετικά, στη θέση
εκκαθαριστή, άλλου από εκκαθαριστή που διορίστηκε από, ή µε διαταγή, του
∆ικαστηρίου, οι πιστωτές δύνανται να πληρώσουν τη θέση.

Εφαρµογή του άρθρου
270 σε εκούσια
εκκαθάριση από
πιστωτές.

281. Οι διατάξεις του άρθρου 270 εφαρµόζονται στην περίπτωση εκούσιας
εκκαθάρισης από πιστωτές όπως εφαρµόζονται στην περίπτωση εκούσιας
εκκαθάρισης από µέλη, µε τη µετατροπή ότι εξουσίες του εκκαθαριστή µε βάση
το αναφερόµενο άρθρο δεν ασκούνται εκτός µε έγκριση του ∆ικαστηρίου ή της
επιτροπής επιθεώρησης.

Καθήκον εκκαθαριστή
να συγκαλεί
συνελεύσεις της
εταιρείας και πιστωτών
στο τέλος κάθε έτους.

282.—(1) Σε περίπτωση που συνεχίζεται η εκκαθάριση περισσότερο από ένα
έτος, ο εκκαθαριστής καλεί γενική συνέλευση της εταιρείας και συνέλευση των
πιστωτών στο τέλος του πρώτου έτους από την έναρξη της εκκαθάρισης, και
κάθε επόµενου έτους, ή την πρώτη ευνοϊκή ηµεροµηνία µέσα σε τρεις µήνες
από το τέλος του έτους ή µέσα σε τέτοια µεγαλύτερη περίοδο που ο έφορος
εταιρειών δυνατό να επιτρέψει, και θέτει ενώπιον των συνελεύσεων
λογαριασµό των πράξεων και συναλλαγών του και της διεξαγωγής της
εκκαθάρισης στη διάρκεια του προηγούµενου έτους.
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(2) Αν ο εκκαθαριστής παραλείψει να συµµορφωθεί µε το άρθρο αυτό
υπόκειται σε πρόστιµο του δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες.
283.—(1) Αµέσως µετά που οι υποθέσεις της εταιρείας έχουν εκκαθαριστεί
εξολοκλήρου, ο εκκαθαριστής καταρτίζει λογαριασµό για την εκκαθάριση, που
δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η εκκαθάριση και τον τρόπο που διατέθηκε
η περιουσία της εταιρείας, και µετά συγκαλεί γενική συνέλευση της εταιρείας
και συνέλευση των πιστωτών για να θέσει το λογαριασµό ενώπιον των
συνελεύσεων και να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση για αυτό.
(2) Κάθε τέτοια συνέλευση συγκαλείται µε ειδοποίηση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας που ορίζει το χρόνο, τον τόπο και το σκοπό της
που δηµοσιεύεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη συνέλευση.
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(3) Μέσα σε µια εβδοµάδα από την ηµεροµηνία των συνελεύσεων, ή αν οι
συνελεύσεις δεν συγκροτούνται την ίδια ηµέρα, από την ηµεροµηνία της
τελευταίας συνέλευσης, ο εκκαθαριστής αποστέλλει στον έφορο εταιρειών
αντίγραφο του λογαριασµού, και υποβάλλει σε αυτόν έκθεση για τη
συγκρότηση των συνελεύσεων και των ηµεροµηνιών τους, και αν δεν σταλεί το
αντίγραφο ή η έκθεση δεν υποβληθεί σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό ο
εκκαθαριστής υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες
για κάθε ηµέρα στη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη:
Νοείται ότι, αν δεν υπάρξει απαρτία σε καθεµιά από αυτές τις συνελεύσεις, ο

εκκαθαριστής, αντί της πιο πάνω αναφερόµενης έκθεσης, υποβάλλει έκθεση ότι
η συνέλευση συγκλήθηκε κατάλληλα και ότι σε άυτή δεν υπήρξε απαρτία και
µε την υποβολή τέτοιας έκθεσης λογίζεται ότι εφαρµόστηκαν οι διατάξεις του
εδαφίου αυτού αναφορικά µε την υποβολή έκθεσης, αναφορικά µε εκείνη τη
συνέλευση.
(4) Ο έφορος όταν λάβει την κατάσταση και, για καθεµιά από τις
προαναφερόµενες εκθέσεις σχετικά µε κάθε τέτοια συνέλευση, τις εγγράφει
αµέσως, και µετά την εκπνοή τριών µηνών από την εγγραφή τους η εταιρεία
λογίζεται ότι διαλύθηκε:
Νοείται ότι το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση του εκκαθαριστή ή
οποιουδήποτε άλλου προσώπου που παρουσιάζεται στο ∆ικαστήριο ως
ενδιαφερόµενο, να εκδώσει διάταγµα που να αναβάλλει την ηµεροµηνία που η
διάλυση της εταιρείας θα τεθεί σε ισχύ για τόσο χρονικό διάστηµα που το
∆ικαστήριο θεωρεί πρέπον.
978373706
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(5) Είναι καθήκον του προσώπου µε την αίτηση του οποίου εκδόθηκε διάταγµα
του ∆ικαστηρίου µε βάση το άρθρο αυτό, µέσα σε επτά ηµέρες από την έκδοση
του διατάγµατος, να παραδώσει στον έφορο επίσηµο αντίγραφο του
διατάγµατος για εγγραφή και αν το πρόσωπο αυτό παραλείψει να το κάµει θα
υπόκειται σε πρόστιµο που δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε
ηµέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.
(6) Αν ο εκκαθαριστής παραλείψει να συγκαλέσει γενική συνέλευση της
εταιρείας ή συνέλευση των πιστωτών όπως απαιτείται από το άρθρο αυτό,
υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.
∆ιατάξεις που εφαρµόζονται σε κάθε Εκούσια Εκκαθάριση

∆ιατάξεις που
τυγχάνουν εφαρµογής
σε κάθε εκούσια
εκκαθάριση.

284. Οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στα άρθρα 285 έως 292, και των δύο
συµπεριλαµβανοµένων, εφαρµόζονται σε κάθε εκούσια εκκαθάριση είτε αυτή
είναι εκκαθάριση από µέλη ή από πιστωτές.

∆ιανοµή της περιουσίας
εταιρείας.

285. Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού αναφορικά µε
προνοµιούχες πληρωµές, η περιουσία εταιρείας, στην εκκαθάρισή της, θα
διατεθεί για να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της εξίσου, και µε την επιφύλαξη
της διάθεσης αυτής, και εκτός αν το καταστατικό προνοεί διαφορετικά, θα
διανεµηθεί µεταξύ των µελών σύµφωνα µε τα δικαιώµατα και τα συµφέροντά
τους στην εταιρεία.

Εξουσίες και
καθήκοντα
εκκαθαριστή σε
εκούσια εκκαθάριση.

286.—(1) Ο εκκαθαριστής δύναται—
(α) σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης από µέλη, µε έγκριση έκτακτου
ψηφίσµατος της εταιρείας, και, σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης από
πιστωτές, µε την έγκριση του ∆ικαστηρίου ή της επιτροπής επιθεώρησης ή (αν
δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή) συνέλευσης των πιστωτών, να ασκεί
οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που χορηγούνται από τις παραγράφους (δ), (ε)
και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 233 σε εκκαθαριστή στην περίπτωση
εκκαθάρισης από το ∆ικαστήριο·
(β) χωρίς έγκριση, ασκεί οποιεσδήτοτε άλλες εξουσίες που χορηγούνται από το
Νόµο αυτό στον εκκαθαριστή σε περίπτωση εκκαθάρισης από το ∆ικαστήριο·
(γ) να ασκεί την εξουσία του ∆ικαστηρίου µε βάση το Νόµο αυτό της
ετοιµασίας καταλόγου συνεισφορέων, και ο κατάλογος συνεισφορέων αποτελεί
εκ πρώτης όψεως απόδειξη για την ευθύνη των προσώπων που ονοµάζονται σε
αυτό ως συνεισφορείς·
(δ) να ασκεί την εξουσία του ∆ικαστηρίου για ετοιµασία κλήσεων·
(ε) να συγκαλεί γενικές συνελεύσεις της εταιρείας µε σκοπό να λάβει την

έγκριση από την εταιρεία µε ειδικό ή έκτακτο ψήφισµα ή για οποιοδήποτε άλλο
σκοπό που θεωρεί πρέπον.
(2) Ο εκκαθαριστής πληρώνει τα χρέη της εταιρείας και αναπροσαρµόζει τα
δικαιώµατα των συνεισφορέων µεταξύ τους.
(3) Όταν διορίζονται διάφοροι εκκαθαριστές, οποιαδήποτε εξουσία που δίνεται
από το Νόµο αυτό δύναται να ασκείται από έναν ή περισσότερους από αυτούς
όπως δυνατό να οριστεί κατά το χρόνο του διορισµού τους, ή στην απουσία
τέτοιου ορισµού, από οποιοδήποτε αριθµό όχι λιγότερο από δύο.
Εξουσία ∆ικαστηρίου
να διορίζει και παύει
εκκαθαριστή σε
περίπτωση εκούσιας
εκκαθάρισης.

287.—(1) Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει σε ενέργεια εκκαθαριστής, το
∆ικαστήριο δύναται να διορίσει εκκαθαριστή.

Ειδοποίηση από τον
εκκαθαριστή για το
διορισµό του.

288.—(1) Μέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από το διορισµό του ο εκκαθαριστής
δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα. της ∆ηµοκρατίας και παραδίνει στον
έφορο εταιρειών για εγγραφή, ειδοποίηση για το διορισµό του µε τον
καθορισµένο τύπο.

4 του 166 του 1987.

Πότε διευθέτηση είναι
δεσµευτική για τους
πιστωτές.

(2) Το ∆ικαστήριο δύναται, αν αποδειχθεί λόγος, να παύσει εκκαθαριστή και να
διορίσει άλλον εκκαθαριστή.

(2) Αν ο εκκαθαριστής παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του
άρθρου αυτού, αυτός υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι
πέντε λίρες για κάθε ηµέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.
289.—(1) Οποιαδήποτε διευθέτηση που έγινε µεταξύ εταιρείας που πρόκειται
να ή βρίσκεται σε εκκαθάριση, και των πιστωτών της, είναι δεσµευτική για την
εταιρεία, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος έφεσης µε βάση το άρθρο αυτό, αν
εγκριθεί µε έκτακτο ψήφισµα και για τους πιστωτές αν γίνει αποδεκτή από τα
τρία τέταρτα του αριθµού και αξίας χρεών των πιστωτών.
(2) Οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας δύναται, µέσα σε τρεις εβδοµάδες
από τη συµπλήρωση της διευθέτησης, να υποβάλει έφεση στο ∆ικαστήριο
εναντίον της, και τότε το ∆ικαστήριο δύναται να τροποποιήσει, µεταβάλει ή
επικυρώσει τη διευθέτηση όπως κρίνει δίκαιο.

Εξουσία για υποβολή
αίτησης στο ∆ικαστήριο
για απόφαση πάνω στα
ζητήµατα ή για άσκηση
εξουσιών.
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290.—(1) Ο εκκαθαριστής ή οποιοσδήποτε συνεισφορέας ή πιστωτής δύναται
να υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο για να αποφασίσει οποιοδήποτε ζήτηµα
που προκύπτει κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης εταιρείας ή για την άσκηση,
σχετικά µε την υλοποίηση κλήσεων ή για οποιοδήποτε άλλο θέµα, όλων ή
οποιωνδήποτε των εξουσιών που το ∆ικαστήριο δύναται να ασκήσει αν η
εταιρεία εκκαθαριζόταν από το ∆ικαστήριο.
(2) Το ∆ικαστήριο, αν ικανοποιηθεί ότι η απόφαση για το ζήτηµα ή η
ζητούµενη άσκηση εξουσίας είναι δίκαιη και ωφέλιµη, δύναται να αποδεχτεί
την αίτηση γενικά ή µερικά µε τέτοιες προϋποθέσεις και όρους του θα κρίνει
πρέπον ή δύναται να εκδώσει τέτοιο άλλο διάταγµα για την αίτηση που κρίνει
δίκαιο.
(3) Αντίγραφο διατάγµατος που εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου αυτού που
αναστέλλει τη διαδικασία εκκαθάρισης αποστέλλεται αµέσως από την εταιρεία,
ή όπως διαφορετικά δυνατό να καθοριστεί, στον έφορο εταιρειών ο οποίος
κάνει πρακτικό του διατάγµατος στα βιβλία του σχετικά µε την εταιρεία.

Έξοδα εκούσιας
εκκαθάρισης.

291.—(1) Όλα τα έξοδα, τέλη και δαπάνες που προέκυψαν κατάλληλα από τη
διαδικασία εκκαθάρισης, περιλαµβανοµένης της αµοιβής του εκκαθαριστή,
καταβάλλονται από το ενεργητικό της εταιρείας µε προτεραιότητα από όλες τις
άλλες απαιτήσεις.

Επιφύλαξη
δικαιωµάτων πιστωτών

292. Η εκκαθάριση εταιρείας δεν αποκλείει το δικαίωµα οποιουδήποτε πιστωτή
ή συνεισφορέα για την εκκαθάριση της εταιρείας από το ∆ικαστήριο, αλλά σε

και συνεισφορέων.

περίπτωση αίτησης από συνεισφορέα το ∆ικαστήριο πρέπει να ικανοποιηθεί ότι
τα δικαιώµατα των συνεισφορέων θα επηρεαστούν δυσµενώς από την εκούσια
εκκαθάριση.
(IV) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εξουσία έκδοσης
διατάγµατος για
εκκαθάριση µε
εποπτεία.

293. Όταν εταιρεία έχει εγκρίνει ψήφισµα για εκούσια εκκαθάριση, το
∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγµα για τη συνέχιση της εκκαθάρισης
αλλά µε την εποπτεία του ∆ικαστηρίου, και µε τέτοιο δικαίωµα στους πιστωτές,
συνεισφορείς ή άλλους να υποβάλουν αίτηση στο ∆ικαστήριο, και γενικά µε
τέτοιες προϋποθέσεις και όρους που το ∆ικαστήριο κρίνει δίκαιο.

Αποτελέσµατα αίτησης
για εκκαθάριση µε
εποπτεία.

294. Αίτηση για τη συνέχιση εκούσιας εκκαθάρισης µε την εποπτεία του
∆ικαστηρίου, για τους σκοπούς παροχής στο ∆ικαστήριο δικαιοδοσίας πάνω σε
αγωγές, θεωρείται αίτηση για εκκαθάριση από το ∆ικαστήριο.

Εφαρµογή των άρθρων
216 και 217 σε
εκκαθάριση µε
εποπτεία.

295. Για τους σκοπούς των άρθρων 216 και 217 εκκαθάριση µε την εποπτεία
του ∆ικαστηρίου, λογίζεται εκκαθάριση από το ∆ικαστήριο.

Εξουσία ∆ικαστηρίου
να διορίζει ή παύει
εκκαθαριστές.

296.—(1) Όταν εκδίδεται διάταγµα για εκκαθάριση µε εποπτεία, το ∆ικαστήριο
δύναται µε εκείνο το διάταγµα ή µε οποιοδήποτε µεταγενέστερο διάταγµα, να
διορίσει επιπρόσθετο εκκαθαριστή.
(2) Εκκαθαριστής που διορίστηκε από το ∆ικαστήριο µε βάση το άρθρο αυτό
έχει τις ίδιες εξουσίες, υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, και βρίσκεται στην
ίδια θέση από κάθε άποψη, ωσάν να είχε διοριστεί κατάλληλα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Νόµου αυτού σχετικά µε το διορισµό εκκαθαριστών σε εκούσια
εκκαθάριση.
(3) Το ∆ικαστήριο δύναται να παύσει οποιοδήποτε εκκαθαριστή που
διορίστηκε µε τον τρόπο αυτό από το ∆ικαστήριο ή οποιοδήποτε εκκαθαριστή
που συνεχίζει µε βάση διάταγµα εποπτείας και να πληρώσει οποιαδήποτε κενή
θέση που προήλθε από παύση, θάνατο ή παραίτηση.

Συνέπειες διατάγµατος
εποπτείας.

297.—(1) Όταν εκδίδεται διάταγµα για εκκαθάριση µε εποπτεία, ο
εκκαθαριστής δύναται, τηρουµένων οποιωνδήποτε περιορισµών που το
∆ικαστήριο ήθελε επιβάλει, να ασκεί όλες τις εξουσίες του, χωρίς την έγκριση
ή επέµβαση του ∆ικαστηρίου, µε τον ίδιο τρόπο ωσάν η εταιρεία να διαλυόταν
εκούσια.
Νοείται ότι οι εξουσίες που ορίζονται στις παραγράφους (δ), (ε) και (στ) του
εδαφίου (1) του άρθρου 233 δεν ασκούνται από τους εκκαθαριστές εκτός µετά
από έγκριση του ∆ικαστηρίου, ή, στην περίπτωση που πριν από το διάταγµα
εκκαθάρισης ήταν εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές, µετά από έγκριση του
∆ικαστηρίου ή της επιτροπής επιθεώρησης, ή (αν δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή)
συνέλευσης των πιστωτών.
759563744

∆έκατο Παράρτηµα.

(2) Εκκαθάριση µε την εποπτεία του ∆ικαστηρίου δεν λογίζεται εκκαθάριση
από το ∆ικαστήριο για τους σκοπούς του σκοπού των διατάξεων του Νόµου
αυτού που ορίζονται στο ∆έκατο Παράρτηµα, αλλά, τηρουµένων των
προαναφεροµένων, διάταγµα για εκκαθάριση µε εποπτεία λογίζεται για όλους
τους σκοπούς ως διάταγµα για εκκαθάριση από το ∆ικαστήριο:
Νοείται ότι όταν το διάταγµα για εκκαθάριση µε εποπτεία εκδόθηκε σε σχέση
µε εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές στην οποία διορίστηκε επιτροπή
επιθεώρησης, το διάταγµα λογίζεται ως διάταγµα για εκκαθάριση από το
∆ικαστήριο για το σκοπό του άρθρου 241 (εκτός από το εδάφιο (1) αυτού)
εκτός στην έκταση που η εφαρµογή του άρθρου αυτού αποκλείεται σε εκούσια
εκκαθάριση από γενικούς κανόνες.
(V) ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Επαλήθευση και Κατάταξη Απαιτήσεων
Χρέη πάσης περιγραφής
δύνανται να
επαληθευτούν.

298. Σε κάθε εκκαθάριση (µε την επιφύλαξη, στην περίπτωση αφερέγγυων
εταιρειών, της εφαρµογής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού του
Νόµου περί Πτωχεύσεως) όλα τα χρέη που είναι πληρωτέα υπό αίρεση, και
όλες οι απαιτήσεις εναντίον της εταιρείας, παρούσες ή µελλοντικές, βέβαιες ή
υπό αίρεση, εξακριβωµένες ή εκφρασµένες µόνο σε αποζηµιώσεις, είναι
αποδεχτές· ως επαλήθευση εναντίον της εταιρείας, αφού γίνει στο µέτρο που
είναι δυνατό δίκαιη εκτίµηση της αξίας των χρεών αυτών ή των απαιτήσεων
που είναι υπό αίρεση ή είναι εκφρασµένες µόνο σε αποζηµιώσεις, ή που για
οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν έχουν συγκεκριµένη αξία.

Εφαρµογή των
κανονισµών πτώχευσης
στη διάλυση
αφερέγγυων εταιρείων.

299. Σε περίπτωση εκκαθάρισης αφερέγγυας εταιρείας οι ίδιοι κανονισµοί
υπερισχύουν και τηρούνται αναφορικά µε τα αντίστοιχα δικαιώµατα των
ασφαλισµένων ναι µη ασφαλισµένων πιστωτών και για τα χρέη που δύνανται
να επαληθευθούν και την εκτίµηση ετήσιων προσόδων και µελλοντικών και
υπό αίρεση υποχρεώσεων, που ισχύουν εκάστοτε σύµφωνα µε το Νόµο περί
Πτωχεύσεως σχετικά µε τις περιουσίες προσώπων που κηρύχτηκαν σε
πτώχευση, και όλα το πρόσωπα που σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση θα
δικαιούνταν να επαληθεύσουν και να λάβουν µέρισµα από το ενεργητικό της
εταιρείας δύνανται να συµµετάσχουν στην εκκαθάριση και να υποβάλουν
τέτοιες απαιτήσεις εναντίον της εταιρείας όπως δικαιούνται αντίστοιχα δυνάµει
του άρθρου αυτού.

Προνοµιακές
πληρωµές.

300.—(1) Κατά την εκκαθάριση καταβάλλονται µε προτεραιότητα σε σχέση µε
οποιαδήποτε άλλα χρέη:
(α) Τα ακόλουθα ποσοστά και φόροι—
(i) όλοι οι τοπικοί φόροι που οφείλονται από την εταιρεία τη σχετική
ηµεροµηνία, τα οποία κατέστησαν οφειλόµενα και πληρωτέα µέσα σε δώδεκα
µήνες αµέσως πριν από εκείνη την ηµεροµηνία·
(ii) όλοι οι κυβερνητικοί φόροι και τέλη που οφείλονται από την εταιρεία τη
σχετική ηµεροµηνία και οι οποίοι κατέστησαν οφειλόµενοι και πληρωτέοι µέσα
σε δώδεκα µήνες πριν από εκείνη την ηµεροµηνία και, σε περίπτωση
βεβαιωµένων φόρων, που δεν υπερβαίνει συνολικά βεβαίωση για ένα έτος·

2 του 19 του 1990.

(β) (i) οφειλόµενες αποδοχές του µισθωτού και οποιοδήποτε ποσό που
κατακρατήθηκε από τον εργοδότη από τις αποδοχές του µισθωτού για την
πληρωµή υποχρεώσεων τον µισθωτού, ή άλλως πως το οποίο ο εργοδότης δεν
έχει καταβάλει· και
(ii) οποιοδήποτε άλλο ποσό ή ωφέληµα του µισθωτού που απορρέει από
σύµβαση ή σχέση εργοδότησης περιλαµβανόµενου οποιουδήποτε ποσού που
οφείλεται σε αναγνωρισµένη συντεχνία που απορρέει από την εργασιακή σχέση
εργοδότη-εργοδοτουµένου ή διαφορετικά το οποίο ο εργοδότης δεν έχει
καταβάλει.

2 του 41(Ι) του 1994.

2 του 198 του 1986.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση
µισθωτού ιδιωτικής εταιρείας ο οποίος είναι µέτοχος ή µέλος του διοικητικού
συµβουλίου της, εκτός εάν κατέχει µετοχές ή συµµετέχει στο διοικητικό
συµβούλιο της εταιρείας υπό αντιπροσωπευτική ιδιότητα και κατά τρόπο
πρόδηλα τυπικό και όχι ουσιαστικό και νοουµένου ότι µεταξύ του ιδίου και του
αντιπροσωπευοµένου δεν υφίσταται συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθµού.
(γ) κάθε ποσό αποζηµίωσης που η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να καταβάλει σε
µισθωτό, λόγω σωµατικής βλάβης που ο µισθωτός υπέστηκε συνέπεια
ατυχήµατος που προκλήθηκε από την απασχόληση και ενώ απασχολείτο ως
µισθωτός της εταιρείας·

Εξαιρείται η περίπτωση µισθωτού ιδιωτικής εταιρείας που είναι µέτοχος της,
εκτός αν η εταιρεία διαλύεται εκούσια ή διαλύεται για σκοπούς αναδιάρθρωσης
ή συγχώνευσης µε άλλη εταιρεία·
2 του 198 του 1986.

(δ) κάθε ποσό που οφείλεται στο µισθωτό, εξαιρούµενο µισθωτό ιδιωτικής
εταιρείας που είναι µέτοχός της, για την άδεια που δικαιούται από την
απασχόλησή του από την εταιρεία για περίοδο απασχόλησης ενός µόνο έτους.
(2) Όταν έγινε οποιαδήποτε πληρωµή—

662513017

(α) σε οποιοδήποτε υπάλληλο, υπηρέτη, τεχνίτη ή εργάτη στην υπηρεσία της
εταιρείας, έναντι ηµεροµισθίων ή µισθού· ή
(β) σε οποιοδήποτε τέτοιο υπάλληλο, υπηρέτη, τεχνίτη ή εργάτη ή, σε
περίπτωση θανάτου του, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για λογαριασµό του,
έναντι οφειλόµενης παροχής για άδεια,
από χρήµατα που καταβλήθηκαν από κάποιο πρόσωπο για εκείνο το σκοπό, το
πρόσωπο που κατέβαλε τα χρήµατα, κατά την εκκαθάριση, έχει δικαίωµα
προτεραιότητας σε σχέση µε τα χρήµατα που καταβλήθηκαν µε τον τρόπο αυτό
και πληρώθηκαν µέχρι του ποσού που έφερε µείωση στο ποσό που ο
υπάλληλος, υπηρέτης, τεχνίτης ή εργάτης, ή άλλο πρόσωπο για λογαριασµό
του, θα δικαιούταν προτεραιότητα στην εκκαθάριση λόγω της πληρωµής που
έγινε.
(3) Τα προηγούµενα χρέη—
(α) κατατάσσονται εξίσου µεταξύ τους και πληρώνονται στο ακέραιο, εκτός αν
το ενεργητικό δεν είναι αρκετό για την ικανοποίησή τους, στην οποία
περίπτωση οι οφειλές θα µειωθούν σε ίσες αναλογίες· και
(β) στην έκταση που το ενεργητικό της εταιρείας το οποίο είναι διαθέσιµο για
την πληρωµή γενικών πιστωτών δεν είναι αρκετό για την ικανοποίησή τους,
έχουν προτεραιότητα έναντι των απαιτήσεων κατόχων χρεωστικών οµολόγων
µε βάση οποιαδήποτε κυµαινόµενη επιβάρυνση που δηµιουργήθηκε από την
εταιρεία, και θα πληρώνονται ανάλογα από οποιαδήποτε περιουσία που
αποτελεί ή υπόκειται στην επιβάρύνση εκείνη.
(4) Με την επιφύλαξη της κατακράτησης τέτοιων ποσών που είναι αναγκαία για
τα έξοδα και δαπάνες της εκκαθάρισης, τα προηγούµενα χρέη εξοφλούνται
αµέσως στην έκταση που το ενεργητικό είναι αρκετό να τα καλύψει.
(5) Στην περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου ή άλλο πρόσωπο που κατακρατεί
ή που έχει κατακρατήσει οποιαδήποτε αγαθά ή αντικείµενα της εταιρείας µέσα
σε τρεις µήνες αµέσως πριν από την ηµεροµηνία του διατάγµατος εκκαθάρισης,
τα χρέη που αποκτούν προτεραιότητα µε βάση το άρθρο αυτό θα αποτελούν
πρώτη επιβάρυνση πάνω στα κατακρατηµένα αγαθά ή αντικείµενα ή το προϊόν
της πώλησής τους:
Νοείται ότι, σχετικά µε οποιαδήποτε χρήµατα που καταβλήθηκαν µε βάση
οποιαδήποτε τέτοια επιβάρυνση, ο ιδιοκτήτης ακινήτου ή άλλο πρόσωπο έχει
τα ίδια δικαιώµατα προτεραιότητας όπως το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η
πληρωµή.
(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού —
2(γ) του 198 του 1986.
51 του 1980
48 του 1982
11 του 1983
7 του 1984
10 του 1985.

(α) οι όροι "αποδοχές", "µισθωτός" και "βασικές ασφαλιστικές αποδοχές" έχουν
τις έννοιες που τους αποδόθηκαν από τους Νόµους περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του 1980 µέχρι 1985·

(β) ο όρος "η σχετική ηµεροµηνία" σηµαίνει —
(i) στην περίπτωση εταιρείας για την οποία εκδόθηκε διάταγµα για
αναγκαστική εκκαθάριση, την ηµεροµηνία διορισµού (ή πρώτου διορισµού),
προσωρινού εκκαθαριστή, ή, αν δεν έγινε τέτοιος διορισµός, η ηµεροµηνία του
διατάγµατός εκκαθάρισης, εκτός αν, σε καθεµιά περίπτωση, η εταιρεία άρχισε
εκούσια εκκαθάριση πριν από την ηµεροµηνία εκείνη· και
(ii) σε οποιαδήποτε περίπτωση που δεν εφαρµόζεται η προηγούµενη
παράγραφος, σηµαίνει την ηµεροµηνία έγκρισης του ψηφίσµατος για
εκκαθάριση της εταιρείας.
(7) Το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση εκκαθάρισης όταν το
διάταγµα εκκαθάρισης εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού,
και σε τέτοια περίπτωση οι διατάξεις αναφορικά µε προνοµιούχες πληρωµές
που θα τύγχαναν εφαρµογής αν ο Νόµος αυτός δεν είχε θεσπιστεί, λογίζονται
ότι παραµένουν σε πλήρη ισχύ.
Αποτέλεσµα Εκκαθάρισης σε προηγούµενες και άλλες ∆ικαιοπραξίες
∆όλια προτίµηση.

301.—(1) Οποιαδήποτε µεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκη, παράδοση αγαθών,
πληρωµή, εκτέλεση ή άλλη πράξη που σχετίζεται µε ιδιοκτησία που έγινε από ή
εναντίον εταιρείας µέσα σε έξι µήνες πριν από την έναρξη της εκκαθάρισής της,
που, αν εγίνετο από ή εναντίον φυσικού προσώπου µέσα σε έξι µήνες πριν από
την αίτηση πτώχευσης κατά την οποία κηρύχτηκε σε πτώχευση, θα λογιζόταν
στην πτώχευσή του ως δόλια προτίµηση, στην περίπτωση εκκαθάρισης της
εταιρείας λογίζεται δόλια προτίµηση των πιστωτών της και ακολούθως
ακυρώνεται:
Νοείται ότι, σχετικά µε πράξεις του έγιναν πριν από την έναρξη του Νόµου
αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις σχετικά µε δόλιες προτιµήσεις
που θα ίσχυαν αν ο Νόµος αυτός δεν θεσπιζόταν.
(2) Οποιαδήποτε µεταβίβαση ή εκχώρηση από εταιρεία όλης της περιουσίας της
σε εµπιστευµατοδόχους σε όφελος όλων των πιστωτών της θα είναι άκυρη για
όλους τους σκοπούς.

Υποχρεώσεις και
δικαιώµατα ορισµένων
προσώπων που έτυχαν
δόλιας προτίµηση.

302.—(1) Όταν, σε περίπτωση εκκαθάρισης εταιρείας, οτιδήποτε έγινε ή
διαπράχτηκε µετά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού είναι άκυρη µε
βάση το άρθρο 301, ως δόλια προτίµηση προσώπου που προσώπων που έχει
συµφέρον σε περιουσία που υποθηκεύθηκε ή επιβαρύνθηκε για ασφάλεια
χρέους της εταιρείας, τότε (χωρίς βλάβη οποιωνδήποτε δικαιωµάτων ή
υποχρεώσεων που προκύπτουν ανεξάρτητα µε τη διάταξη αυτή) το πρόσωπο
που έτυχε της προτίµησης υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, και έχει τα ίδια
δικαιώµατα, όπως αν είχε αναλάβει προσωπικά ευθύνη ως εγγυητής για το
χρέος κατά την έκταση της επιβάρυνσης πάνω στην περιουσία ή την αξία του
συµφέροντός του, οποιοδήποτε είναι το λιγότερο.
(2) Η αξία του συµφέροντος του αναφερόµενου προσώπου ορίζεται όπως έχει
κατά την ηµεροµηνία της δικαιοπραξίας η οποία αποτελεί τη δόλια προτίµηση,
και ορίζεται όπως αν το συµφέρον ήταν απαλλαγµένο όλων των επιβαρύνσεων
εκτός εκείνων που υπέκειτο τότε η επιβάρυνση για το χρέος της εταιρείας.
(3) Με την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης στο ∆ικαστήριο σχετικά µε
οποιαδήποτε πληρωµή για το λόγο ότι η πληρωµή ήταν δόλια προτίµηση
ασφαλιστή ή εγγυητή, το ∆ικαστήριο έχει δικαιοδοσία να αποφασίσει
οποιαδήποτε θέµατα σχετικά µε την πληρωµή, που προκύπτει µεταξύ του
προσώπου προς το οποίο έγινε η πληρωµή και του ασφαλιστή ή εγγυητή και να
δώσει θεραπεία σχετικά µε αυτή, ανεξάρτητα από το ότι δεν είναι αναγκαίο να
το πράξει για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, και για το σκοπό αυτό δύναται να
δώσει άδεια για να προστεθεί ο ασφαλιστής ή εγγυητής ως τριτοδιάδικος όπως
στην περίπτωση αγωγής για την ανάκτηση του ποσού που πληρώθηκε.

Το εδάφιο αυτό εφαρµόζεται, µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις, σε σχέση µε
συναλλαγές άλλες από την πληρωµή χρηµάτων όπως εφαρµόζεται σε σχέση µε
πληρωµές.
Αποτελέσµατα
κυµαινόµενης
επιβάρυνσης.

303. Όταν εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση, κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω
στην επιχείρηση ή την περιουσία της εταιρείας που συστάθηκε µέσα σε δώδεκα
µήνες από την έναρξη της εκκαθάρισης είναι άκυρη, εκτός αν αποδειχτεί ότι η
εταιρεία ήταν φερέγγυα αµέσως µετά τη σύσταση της επιβάρυνσης, µε
εξαίρεση οποιοδήποτε ποσό που καταβλήθηκε στην εταιρεία κατά ή µετά τη
σύσταση και ως αντιπαροχή, της επιβάρυνσης, µαζί µε τόκο πάνω σε εκείνο το
ποσό προς πέντε τοις εκατό ετήσια ή προς άλλο τέτοιο επιτόκιο που ήθελε
εκάστοτε καθοριστεί µε διάταγµα του Γενικού Λογιστή.

Αποποίηση φορτικής
ιδιοκτησίας σε
περίπτωση εταιρείας
που βρίσκεται υπό
εκκαθάριση.

304.—(1) Όταν οποιοδήποτε µέρος της περιουσίας εταιρείας που βρίσκεται σε
εκκαθάριση, αποτελείται από ακίνητη περιουσία που είναι βεβαρηµένη µε
φορτικές συµβάσεις, από µετοχές ή οµόλογα εταιρείας, από µη επικερδείς
συµβάσεις, ή από οποιαδήποτε άλλη περιουσία που δεν δύναται να πωληθεί, ή
να πωληθεί εύκολα, ένεκα του ότι δεσµεύει τον κάτοχό της να εκτελέσει
οποιαδήποτε φορτική πράξη ή στην πληρωµή οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού,
o εκκαθαριστής της εταιρείας, ανεξάρτητα από το ότι αυτός προσπάθησε να
πωλήσει ή λάβει κατοχή της περιουσίας ή τέλεσε οποιαδήποτε πράξη
ιδιοκτησίας σε σχέση µε αυτή, δύναται, µε άδεια τον ∆ικαστηρίου και
τηρουµένων των προνοιών τον άρθρου αυτού, µε έγγραφο υπογραµµένο από
αυτόν, οποτεδήποτε µέσα σε δώδεκα µήνες µετά την έναρξη της εκκαθάρισης ή
τέτοιας παρατεινόµενης περιόδου που δύναται να επιτραπεί από το ∆ικαστήριο,
να αποποιηθεί την περιουσία:
Νοείται ότι, όταν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία δεν ήλθε στη γνώση του
εκκαθαριστή µέσα σε ένα µήνα µετά την έναρξη της εκκαθάρισης, η εξουσία µε
βάση το άρθρο αυτό αποποίησης της περιουσίας δύναται να ασκηθεί
οποτεδήποτε µέσα σε δώδεκα µήνες µετά που θα έλθει σε γνώση του ή µέσα σε
τέτοια περίοδο παράτασης που δυνατό να επιτραπεί από το ∆ικαστήριο.
(2) Η αποποίηση θα λειτουργήσει ώστε να τερµατιστούν από την ηµεροµηνία
της αποποίησης, τα δικαιώµατα, συµφέροντα και υποχρεώσεις της εταιρείας,
και της περιουσίας της εταιρείας, µε ή σε σχέση µε την περιουσία που
αποποιήθηκε, αλλά δεν θα επηρεάζει τα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις κάθε άλλου
προσώπου, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο µε σκοπό την απαλλαγή της εταιρείας
και της περιουσίας της εταιρείας από ευθύνη.
(3) Το ∆ικαστήριο πριν από ή κατά την παραχώρηση άδειας αποποίησης,
δύναται να απαιτήσει να δοθούν στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα τέτοιες
ειδοποιήσεις, και επιβάλει τέτοιες προϋποθέσεις ή όρους για την παραχώρηση
άδειας, και δύναται να εκδώσει άλλο τέτοιο διάταγµα για το θέµα που το
∆ικαστήριο θεωρεί πρέπον.
(4) Ο εκκαθαριστής δεν θα δικαιούται να αποποιηθεί οποιαδήποτε περιουσία µε
βάση το άρθρο αυτό σε οποιαδήποτε περίπτωση πού έγινε αίτηση γραπτή σε
αυτόν από οποιαδήποτε πρόσωπα που έχουν συµφέρον πάνω στην περιουσία
που ζητούσαν από αυτόν να αποφασίσει κατά πόσο θα αποποιηθεί ή δεν θα
αποποιηθεί και ο εκκαθαριστής, µέσα σε περίοδο είκοσι οκτώ ηµερών µετά τη
λήψη της αίτησης ή τέτοιας περαιτέρω περιόδου που δύναται να επιτραπεί από
το ∆ικαστήριο, δεν έχει δώσει ειδοποίηση προς τον αιτητή ότι αυτός προτίθεται
να απευθυνθεί στο ∆ικαστήριο για παραχώρηση άδειας αποποίησης, και, στην
περίπτωση σύµβασης, αν ο εκκαθαριστής, µετά από τέτοια όπως πιο πάνω
αναφερόµενη αίτηση, δεν αποποιείται τη σύµβαση µέσα στην αναφερόµενη
περίοδο ή άλλη περαιτέρω περίοδο, η εταιρεία θα λογίζεται ότι την υιοθέτησε.
(5) Το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που
δικαιούται, έναντι του εκκαθαριστή, του ωφελήµατος ή υπόκειται στο βάρος
της σύµβασης µε την εταιρεία, να εκδώσει διάταγµα που να ακυρώνει τη
σύµβαση µε τέτοιες προϋποθέσεις ως προς την πληρωµή από ή σε έκαστο
µέρος αποζηµιώσεων για τη µη εκτέλεση της σύµβασης, ή διαφορετικά που το

∆ικαστήριο θεωρεί δίκαιο και οποιεσδήποτε αποζηµιώσεις βάσει του
διατάγµατος για οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο δύνανται να επαληθευθούν από
αυτό ως χρέος στην εκκαθάριση.
(6) Το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που είτε
αξιώνει οποιοδήποτε συµφέρον για περιουσία που έχει αποποιηθεί ή υπόκειται
σε οποιαδήποτε ευθύνη που δεν απαλλάσσεται από το Νόµο αυτό σε σχέση µε
περιουσία που έχει αποποιηθεί και µετά την ακρόαση τέτοιων προσώπων που
θεωρεί πρέπον, να εκδώσει διάταγµα για την παραχώρηση της περιουσίας ή την
παράδοσή της σε οποιαδήποτε πρόσωπα που δικαιούνται σε αυτήν, ή σε εκείνο
που θεωρεί δίκαιο ότι πρέπει να παραδοθεί η περιουσία µε µορφή αποζηµίωσης
για τέτοια ευθύνη όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ή εµπιστευµατοδόχους για
αυτόν, και, µε τέτοιες προϋποθέσεις που το ∆ικαστήριο θεωρεί δίκαιο, και µε
την έκδοση οποιουδήποτε τέτοιου διατάγµατος η περιουσία που
περιλαµβάνεται στο διάταγµα περιέρχεται ανάλογα στο πρόσωπο που
κατονοµάζεται σε αυτό χωρίς οποιαδήποτε µεταβίβαση ή εκχώρηση για το
σκοπό αυτό:
Νοείται ότι, όταν η περιουσία που αποποιείται είναι φύσης εκµίσθωσης, το
∆ικαστήριο δεν εκδίδει διάταγµα παραχώρησης σε όφελος οποιουδήποτε
προσώπου που αξιώνει από την εταιρεία εκτός µε τους όρους που το πρόσωπο
εκείνο —
(α) Θα υπόκειται στις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις στις οποίες η εταιρεία
υπέκειτο µε βάση τη µίσθωση σε σχέση µε την εταιρεία, κατά την έναρξη της
εκκαθάρισης· ή
(β) αν το ∆ικαστήριο θεωρεί πρέπον, να υπόκειται µόνο στις ίδιες ευθύνες και
υποχρεώσεις ωσάν η µίσθωση εκχωρήθηκε στο πρόσωπο εκείνο την
ηµεροµηνία εκείνη,
και σε κάθε περίπτωση, αν η περίπτωση απαιτεί µε τον τρόπο αυτό, ωσάν η
µίσθωση περιλάµβανε µόνο την περιουσία που περιλαµβάνεται στο διάταγµα
παραχώρησης, και οποιοσδήποτε ενυπόθηκος δανειστής ή υποεκµισθωτής που
αρνείται να αποδεχτεί διάταγµα παραχώρησης µε τέτοιες προϋποθέσεις
αποκλείεται από οποιοδήποτε συµφέρον και εγγύηση στην περιουσία, και, αν
δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο που αξιώνει για την εταιρεία που είναι πρόθυµο
να αποδεχτεί διάταγµα µε τέτοιες προϋποθέσεις, το ∆ικαστήριο έχει εξουσία να
παραχωρήσει την περιουσία και συµφέρον της εταιρείας στην περιουσία σε
οποιοδήποτε πρόσωπο που ευθύνεται είτε προσωπικά είτε µε αντιπροσωπευτικό
χαρακτήρα, και είτε µόνο ή µαζί µε την εταιρεία, να εκτελέσει τις συµφωνίες
του µισθωτή στη µίσθωση, ελεύθερες και απαλλαγµένες από όλα τα
περιουσιακά βάρη, επιβαρύνσεις και συµφέροντα που δηµιουργήθηκαν σε αυτή
από την εταιρεία.
(7) Κάθε πρόσωπο πον ζηµιώνεται ένεκα της αποποίησης µε βάση το άρθρο
αυτό λογίζεται ως πιστωτής της εταιρείας στο ποσό της ζηµιάς και δύναται
ανάλογα να επαληθεύσει το ποσό ως χρέος κατά την εκκαθάριση.
Περιορισµός
δικαιωµάτων πιστωτή
ως προς την εκτέλεση ή
κατάσχεση σε
περίπτωση εταιρείας
που εκκαθαρίζεται.

305.—(1) Όταν πιστωτής έχει εκδώσει εκτέλεση εναντίον των αγαθών ή
ακίνητης περιουσίας εταιρείας ή έχει κατάσχει στα χέρια τρίτου οποιοδήποτε
χρέος που οφείλεται στην εταιρεία, και στη συνέχεια η εταιρεία εκκαθαρίζεται,
δεν θα δικαιούται να κατακρατήσει το όφελος που αποκόµισε από την εκτέλεση
ή την κατάσχεση, εναντίον του εκκαθαριστή της εκκαθάρισης της εταιρείας
εκτός αν ο πιστωτής συµπλήρωσε την εκτέλεση ή κατάσχεση πριν από την
έναρξη της εκκαθάρισης:
Νοείται —
(α) Όταν οποιοσδήποτε πιστωτής είχε ειδοποιηθεί για τη συνέλευση που
συγκλήθηκε στην οποία θα προτεινόταν ψήφισµα για εκούσια εκκαθάριση, η
ηµεροµηνία που ο πιστωτής είχε ειδοποίηση µε τον τρόπο αυτό για τους
σκοπούς της πιο πάνω πρόνοιας, θα αντικαθιστά την ηµεροµηνία έναρξης της

εκκαθάρισης·
(β) πρόσωπο που αγοράζει µε καλή πίστη σε πώληση από τον εντεταλµένο για
την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων οποιαδήποτε αγαθά εταιρείας πάνω στα
οποία έγινε κατάσχεση θα αποκτά νόµιµο τίτλο πάνω σε αυτά έναντι του
εκκαθαριστή· και
(γ) τα δικαιώµατα που παρέχονται από το εδάφιο αυτό στον εκκαθαριστή
δύνανται να ακυρωθούν από το ∆ικαστήριο σε όφελος του πιστωτή σε τέτοια
έκταση και µε τέτοιους όρους που το ∆ικαστήριο θεωρεί πρέπον.
(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, εκτέλεση εναντίον αγαθών θεωρείται
ότι συµπληρώθηκε µε την κατάσχεση και πώληση, και κατάσχεση οφειλής στα
χέρια τρίτου θα λογίζεται ότι συµπληρώθηκε µε λήψη της οφειλής, και
εκτέλεση εναντίον ακίνητης περιουσίας θα λογίζεται ότι συµπληρώθηκε µε την
καταχώρηση της απόφασης ως επιβάρυνσης πάνω στην ακίνητη περιουσία.
(3) Στο άρθρο αυτό η έκφραση "αγαθά" περιλαµβάνει οποιαδήποτε προσωπικά
αντικείµενα και η έκφραση "εντεταλµένος για την εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων" περιλαµβάνει λειτουργό επιφορτισµένο µε την εκτέλεση
εντάλµατος ή άλλης διαδικασίας.
Καθήκοντα
εντεταλµένου για την
εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων ως προς
εµπορεύµατα που
λήφθηκαν στην
εκτέλεση
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306.—(1) Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου (3), όταν οποιαδήποτε αγαθά
εταιρείας λήφθηκαν στην εκτέλεση, και, πριν από την πώλησή τους ή τη
συµπλήρωση της εκτέλεσης µε την είσπραξη ή ανάκτηση ολόκληρου του ποσού
της κατάσχεσης, επιδίδεται στον εντεταλµένο για την εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων ειδοποίηση ότι έχει διοριστεί προσωρινός εκκαθαριστής ή ότι
εκδόθηκε διάταγµα εκκαθάρισης ή ότι εγκρίθηκε ψήφισµα για εκούσια
εκκαθάριση, ο εντεταλµένος για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων αφού
του ζητηθεί µε τον τρόπο αυτό, παραδίδει τα αγαθά και οποιαδήποτε χρήµατα
που κατασχέθηκαν ή λήφθηκαν για µερική ικανοποίηση της εκτέλεσης στον
εκκαθαριστή αλλά τα έξοδα της εκτέλεσης είναι πρώτη επιβάρυνση στα αγαθά
ή χρήµατα που δόθηκαν µε τον τρόπο αυτό, και ο εκκαθαριστής δύναται να
πωλήσει τα αγαθά, ή ικανοποιητικό µέρος τους, για το σκοπό ικανοποίησης
εκείνης της επιβάρυνσης.
(2) Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου (3), όταν µε βάση την εκτέλεση σε
σχέση µε απόφαση για ποσό πού υπερβαίνει τις είκοσι λίρες τα αγαθά της
εταιρείας πωλούνται ή πληρώνονται χρήµατα για να αποφευχθεί η πώληση, o
εντεταλµένος για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων αφαιρεί τα έξοδα
της εκτέλεσης από το προϊόν της πώλησης ή των χρηµάτων που πληρώθηκαν
και κατακρατεί το υπόλοιπο για δεκατέσσερις ηµέρες, και αν µέσα στην
περίοδο εκείνη επιδοθεί σε αυτόν ειδοποίηση για την καταχώρηση αίτησης
εκκαθάρισης της εταιρείας ή για τη σύγκληση συνέλευσης στην οποία θα
προταθεί ψήφισµα για εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας και εκδοθεί διάταγµα
ή εγκριθεί ψήφισµα, ανάλογα µε την περίπτωση, για εκκαθάριση της εταιρείας,
ο εντεταλµένος για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων πληρώνει το
υπόλοιπο στον εκκαθαριστή, ο οποίος δικαιούται να το κατακρατήσει έναντι
του πιστωτή, που διενεργεί την εκτέλεση.
(3) Τα δικαιώµατα που παρέχονται από το άρθρο αυτό στον εκκαθαριστή
δύνανται να ακυρωθούν από το ∆ικαστήριο σε όφελος του πιστωτή σε τέτοια
έκταση και µε τέτοιους όρους που το ∆ικαστήριο θεωρεί πρέπον.
(4) Στο άρθρο αυτό η έκφραση "αγαθά" περιλαµβάνει οποιαδήποτε προσωπικά
αντικείµενα και η έκφραση "εντεταλµένος για την εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων" περιλαµβάνει λειτουργό επιφορτισµένο µε την εκτέλεση
εντάλµατος ή άλλης διαδικασίας.
Αδικήµατα προηγούµενα ή κατά τη διάρκεια Εκκαθάρισης

Αδικήµατα από

307.—(1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, που είναι πρώην ή υφιστάµενος

λειτουργούς εταιρειών
κατά την εκκαθάριση.

αξιωµατούχος εταιρείας που κατά το χρόνο της διάπραξης του αδικήµατος
εκκαθαρίζεται, ή µε την επίβλεψη του ∆ικαστηρίου ή εκούσια, ή µεταγενέστερα
διατάχτηκε να εκκαθαριστεί από το ∆ικαστήριο ή µεταγενέστερα εγκρίνει
ψήφισµα για εκούσια εκκαθάριση—
(α) δεν αποκαλύπτει από όσα γνωρίζει και πιστεύει πλήρως και αληθινά στον
εκκαθαριστή ολόκληρη την περιουσία της εταιρείας, ακίνητη και προσωπική,
και πως σε ποιόν και έναντι ποιάς αντιπαροχής και πότε η εταιρεία διέθεσε
οποιοδήποτε µέρος της, εκτός µέρους που διατέθηκε κατά τη συνηθισµένη
πορεία των εργασιών της εταιρείας· ή
(β) δεν παραδίνει στον εκκαθαριστή, ή όπως αυτός διατάξει, ολόκληρο το
µέρος της ακίνητης και προσωπικής περιουσίας της εταιρείας που είναι στη
φύλαξή του ή τελεί υπό τον έλεγχό του και την οποία o νόµος απαιτεί από
αυτόν να παραδώσει· ή
(γ) δεν παραδίνει στον εκκαθαριστή ή όπως αυτός διατάσσει, όλα τα βιβλία και
έγγραφα που βρίσκονται στη φύλαξή του ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό του και
τα οποία ο νόµος απαιτεί από αυτόν να παραδώσει· ή
(δ) µέσα σε δώδεκα µήνες αµέσως πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης ή σε
οποιοδήποτε χρόνο µετά την έναρξή της αποκρύπτει οποιοδήποτε µέρος της
περιουσίας της εταιρείας αξίας δέκα λιρών ή µεγαλύτερης, ή αποκρύπτει
οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται στην εταιρεία ή από την εταιρεία· ή
(ε) µέσα σε δώδεκα µήνες αµέσως πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης ή σε
οποιοδήποτε χρόνο µετά την έναρξή της µετακινεί δόλια οποιοδήποτε µέρος
της περιουσίας της εταιρείας αξίας δέκα λιρών ή µεγαλύτερη· ή
(στ) χάνει οποιαδήποτε ουσιώδη παράλειψη σε οποιαδήποτε έκθεση σχετικά µε
την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας· ή
(ζ) ενώ γνωρίζει ή πιστεύει ότι ψεύτικη οφειλή επαληθεύτηκε από οποιοδήποτε
πρόσωπο στην εκκαθάριση, παραλείπει να πληροφορήσει για αυτήν τον
εκκαθαριστή για περίοδο ενός µηνός· ή
(η) µετά την έναρξη της εκκαθάρισης παρεµποδίζει την προσαγωγή
οποιουδήποτε βιβλίου ή εγγράφου που επηρεάζει ή σχετίζεται µε την περιουσία
ή υποθέσεις της εταιρείας· ή
(θ) µέσα σε δώδεκα µήνες αµέσως πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης ή σε
οποιοδήποτε χρόνο µετά την έναρξή της, αποκρύπτει, καταστρέφει, αποκόπτει
ή παραποιεί ή είναι συνεργός στην απόκρυψη, καταστροφή, αποκοπή ή
παραποίηση οποιουδήποτε βιβλίου ή εγγράφου που επηρεάζει ή που σχετίζεται
µε την περιουσία ή υποθέσεις της εταιρείας· ή
(ι) µέσα σε δώδεκα µήνες αµέσως πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης ή σε
οποιοδήποτε χρόνο µετά την έναρξη της εκκαθάρισης κάνει ή είναι συνεργός
στο να γίνει ψεύτικη καταχώρηση σε οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που
επηρεάζει ή σχετίζεται µε την περιουσία ή υποθέσεις της εταιρείας· ή
(κ) µέσα σε δώδεκα µήνες αµέσως πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης ή σε
οποιοδήποτε χρόνο, µετά την έναρξή της, δόλια αποχωρίζεται, αλλάσσει ή
κάνει οποιαδήποτε παράλειψη, ή είναι συνεργός στο δόλιο αποχωρισµό,
αλλαγή ή παράλειψη σε οποιοδήποτε έγγραφο που επηρεάζει ή σχετίζεται µε
την περιουσία ή υποθέσεις της εταιρείας· ή
(λ) µετά την έναρξη της εκκαθάρισης ή σε οποιαδήποτε συνέλευση των
πιστωτών της εταιρείας µέσα σε δώδεκα µήνες αµέσως πριν από την έναρξη της
εκκαθάρισης αποπειράται να δώσει λογαριασµό για οποιοδήποτε µέρος της
περιουσίας της εταιρείας µε εικονικές ζηµιές ή δαπάνες· ή
(µ) έχει µέσα σε δώδεκα µήνες πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης ή σε

οποιοδήποτε χρόνο µετά την έναρξή της, µε οποιαδήποτε ψεύτικη παράσταση ή
άλλο δόλο αποκτήσει περιουσία για την εταιρεία ή για λογαριασµό της µε
πίστωση που η εταιρεία στη συνέχεια δεν δύναται να πληρώσει· ή
(ν) µέσα σε δώδεκα µήνες αµέσως πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης ή σε
οποιοδήποτε χρόνο µετά την έναρξή της, µε ψεύτικη παράσταση ότι η εταιρεία
διεξάγει τις εργασίες της, αποκτά µε πίστωση, για την εταιρεία ή για
λογαριασµό της εταιρείας, οποιαδήποτε περιουσία που η εταιρεία στη συνέχεια
δεν δύναται να πληρώσει· ή
(ξ) µέσα σε δώδεκα µήνες αµέσως πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης ή σε
οποιοδήποτε χρόνο µετά την έναρξή της, ενεχυριάζει, υποθηκεύει ή διαθέτει
οποιαδήποτε περιουσία της εταιρείας που αποκτήθηκε µε πίστωση και δεν
πληρώθηκε εκτός αν η τέτοια ενεχυρίαση, υποθήκευση αυτή ή διάθεση είναι
κατά τη συνηθισµένη διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας· ή
(ο) είναι ένοχο για οποιαδήποτε ψεύτικη παράσταση ή άλλο δόλο µε σκοπό να
εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των πιστωτών της εταιρείας ή οποιωνδήποτε από
αυτούς σε µια συµφωνία αναφορικά µε την περιουσιακή κατάσταση της
εταιρείας ή για την εκκαθάριση,
είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης, στην περίπτωση των
αδικηµάτων που αναφέρονται αντίστοιχα στις παραγράφούς (µ), (ν) και (ξ) του
εδαφίου αυτού, θα υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη και,
σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου αδικήµατος θα υπόκειται σε φυλάκιση που
δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη:
Νοείται ότι αποτελεί δυνατή υπεράσπιση σε κατηγορία µε βάση τις
παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (στ), (ν) και (ξ), αν ο κατηγορούµενος αποδείξει
ότι δεν είχε πρόθεση καταδολίευσης, και σε κατηγορία µε βάση τις
παραγράφους (η), (θ) και (ι), αν αυτός αποδείξει ότι δεν είχε πρόθεση να
αποκρύψει την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή να
παραβεί το νόµο.
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(2) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο ενεχυριάζει, υποθηκεύει ή διαθέτει
οποιαδήποτε περιουσία υπό περιστάσεις που ισοδυναµούν µε αδικήµατα
σύµφωνα µε την παράγραφο (ξ) τον εδαφίου (1), κάθε πρόσωπο που λαµβάνει
ως ενέχυρο ή υποθήκη ή διαφορετικά λαµβάνει την περιουσία εν γνώσει του ότι
ενεχυριάστηκε, υποθηκεύτηκε, ή διατέθηκε υπό τέτοιες περιστάσεις που
λέχτηκε πιο πάνω, είναι ένοχο αδικήµατος, και σε περίπτωση καταδίκης του
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε αµφότερες τις ποινές της
φυλάκισης αυτής και προστίµου.
(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η έκφραση "αξιωµατούχος"
περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο σύµφωνα µε τις διαταγές ή οδηγίες του
οποίου οι σύµβουλοι εταιρείας συνηθίζουν να ενεργούν.

Ποινή για παραποίηση
βιβλίων.

308. Αν οποιοσδήποτε αξιωµατούχος ή συνεισφορέας οποιασδήποτε εταιρείας
που εκκαθαρίζεται, καταστρέφει, αλλάσσει ή παραποιεί οποιαδήποτε βιβλία,
έγγραφα ή οµόλογα ή κάνει ή συνεργεί για να γίνει οποιαδήποτε ψεύτικη ή
δόλια καταχώρηση, σε οποιοδήποτε µητρώο, λογιστικό βιβλίο ή έγγραφο που
ανήκει στην εταιρεία µε πρόθεση να καταδολιεύσει ή εξαπατήσει οποιοδήποτε
πρόσωπο, είναι ένοχος αδικήµατος, και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

∆όλος από
αξιωµατούχους
εταιρειων που
βρίσκονται σε
εκκαθάριση.

309. Αν οποιοδήποτε πρόσωπο που κατά το χρόνο διάπραξης του
ισχυριζόµενου αδικήµατος είναι αξιωµατούχος εταιρείας που µεταγενέστερα
διατάχτηκε να εκκαθαριστεί από το ∆ικαστήριο ή µεταγενέστερα εγκρίνει
ψήφισµα για εκούσια εκκαθαριση—
(α) έχει µε ψεύτικες παραστάσεις ή µε άλλο δόλο προτρέψει οποιοδήποτε
πρόσωπο να δώσει πίστωση στην εταιρεία· ή

(β) µε πρόθεση καταδολίευσης των πιστωτών της εταιρείας, έχει κάνει ή
προκαλέσει οποιαδήποτε δωρεά ή µεταβίβαση ή επιβάρυνση, ή προκάλεσε ή
ανέχτηκε οποιαδήποτε κατάσχεση, περιουσίας της εταιρείας·
(γ) µε πρόθεση καταδολίευσης των πιστωτών της εταιρείας, έχει αποκρύψει ή
µετακινήσει οποιοδήποτε µέρος της περιουσίας της εταιρείας από, ή µέσα σε
δύο µήνες προηγουµένως, της ηµεροµηνίας οποιασδήποτε απόφασης ή
διατάγµατος που δεν ικανοποιήθηκαν για πληρωµή χρηµάτων που λήφθηκαν
εναντίον της εταιρείας,
είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση
που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.
Eυθύνη όταν δεν
τηρούνται κατάλληλοι
λογαριασµοί.

310.—(1) Όταν εταιρεία εκκαθαρίζεται, φαίνεται ότι δεν τηρούνταν κατάλληλα
λογιστικά βιβλία από την εταιρεία σε όλη τη διάρκεια της περιόδου των δύο
αµέσως ετών πριν από την έναρξη της εκκαθάρισης, ή της περιόδου µεταξύ της
σύστασης της εταιρείας και την έναρξη της εκκαθάρισης, οποιαδήποτε είναι η
συντοµότερη, καθένας αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για
παράλειψη, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει το ένα έτος, εκτός αν άποδείξει ότι ενέργησε έντιµα και ότι υπό τις
περιστάσεις που εκτελείτο η εργασία της εταιρείας η παράλειψη ήταν
συγχωρητέα.
(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, κατάλληλα λογιστικά βιβλία θα
λογίζονται ότι δεν τηρήθηκαν στην περίπτωση οποιασδήποτε εταιρείας αν δεν
τηρήθηκαν τέτοια βιβλία ή λογαριασµοί που είναι αναγκαία για να εκθέτουν
και εξηγούν τις συναλλαγές και οικονοµική θέση του εµπορίου ή εργασίας της
εταιρείας, περιλαµβανοµένων βιβλίων που περιέχουν καταχωρήσεις από ηµέρα
σε ηµέρα µε ικανοποιητικές λεπτοµέρειες όλων των εισπραχθέντων µετρητών
και πληρωθέντων µετρητών, και όταν το εµπόριο ή εργασία αφορούν
συναλλαγές αγαθών, εκθέσεις ετήσιων απογραφών, αποθεµατικού και (εκτός
από την περίπτωση αγαθών που πωλήθηκαν µε µορφή συνηθισµένου λιανικού
εµπορίου) όλων των αγαθών που πωλήθηκαν και αγοράστηκαν, που δείχνουν
τα αγαθά και τους αγοραστές και πωλητές τους µε ικανοποιητικές λεπτοµέρειες
ώστε να δύνανται τα αγαθά εκείνα και εκείνοι οι αγοραστές και πωλητές να
αναγνωριστούν.

Ευθύνη για δόλιο
εµπόριο των
ενδιαφερόµενων
προσώπων.

311.—(1) Αν κατά την πορεία της εκκαθάρισης εταιρείας φαίνεται ότι
οποιαδήποτε εργασία της εταιρείας διεξήχθηκε µε πρόθεση καταδολίευσης των
πιστωτών της εταιρείας ή πιστωτές οποιουδήποτε άλλον προσώπου ή για
οποιοδήποτε δόλιο σκοπό, το ∆ικαστήριο µετά από αίτηση του επίσηµου
παραλήπτη, ή του εκκαθαριστή ή οποιουδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της
εταιρείας, δύναται, αν το θεωρεί ορθό να το κάνει µε τον τρόπο αυτό, να
δηλώσει ότι οποιαδήποτε πρόσωπα που εσκεµµένα έλαβαν µέρος στη
διεξαγωγή της εργασίας µε τον πιο πάνω αναφερόµενο τρόπο είναι προσωπικά
υπεύθυνα, χωρίς οποιοδήποτε περιορισµό ευθύνης, για όλα ή οποιαδήποτε χρέη
ή υποχρεώσεις της εταιρείας που το ∆ικαστήριο δυνατό να διατάξει.
Κατά την ακρόαση της αίτησης µε βάση το εδάφιο αυτό ο επίσηµος
παραλήπτης ή εκκαθαριστής, ανάλογα µε την περίπτωση, δύναται ο ίδιος να
δώσει µαρτυρία ή να καλέσει µάρτυρες.
(2) Όταν το ∆ικαστήριο κάνει τέτοια δήλωση, δύναται να δώσει τέτοιες
περαιτέρω οδηγίες όπως το θεωρεί πρέπον µε σκοπό να κάνει τη δήλωσή του
αποτελεσµατική, και ειδικότερα δύναται να εκδώσει διάταξη ώστε να κάνει την
ευθύνη του προσώπου αυτού µε βάση τη δήλωση, επιβάρυνση πάνω σε κάθε
οφειλή ή υποχρέωση που οφείλεται σε αυτό από την εταιρεία, ή πάνω σε
οποιαδήποτε υποθήκη ή επιβάρυνση ή συµφέροντος πάνω σε υποθήκη ή
επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που κατέχονται ή
βρίσκονται στην εξουσία του ή σε οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο για
λογαριασµό του, ή οποιουδήποτε προσώπου που αξιώνει ως εκδοχέας από ή
µέσω του προσώπου που ευθύνεται ή οποιασδήποτε εταιρείας ή προσώπου που

ενεργεί για λογαριασµό του, και δύναται από καιρό σε καιρό να εκδώσει τέτοιο
περαιτέρω διάταγµα που δύναται να είναι αναγκαίο µε σκοπό εκτέλεσης
οποιασδήποτε επιβάρυνσης που επιβάλλεται σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό.
Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, η φράση "εκδοχέας" περιλαµβάνει
οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο ή σε όφελος του οποίου, µε τις οδηγίες του
προσώπου που ευθύνεται, το χρέος, υποχρέωση, υποθήκη ή επιβάρυνση
δηµιουργήθηκε, εκδόθηκε ή µεταβιβάστηκε ή το συµφέρον δηµιουργήθηκε,
αλλά δεν περιλαµβάνει εκδοχέα µε αντάλλαγµα αξίας (που δεν περιλαµβάνει
αντάλλαγµα λόγω γάµου) που δόθηκε µε καλή πίστη και χωρίς ειδοποίηση
οποιωνδήποτε των θεµάτων µε βάση των οποίων έγινε η δήλωση.
566841959
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(3) Όταν οποιαδήποτε εργασία της εταιρείας διεξάγεται µε τέτοια πρόθεση ή
τέτοιο σκοπό που αναφέρθηκε στο εδάφιο (1) τον άρθρου αυτού, οποιοδήποτε
πρόσωπο που εσκεµµένα έλαβε µέρος στη διεξαγωγή της εργασίας µε τον πιο
πάνω αναφερόµενο τρόπο, σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες
πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και προστίµου.
(4) Οι διατάξεις τον άρθρου αυτού ισχύουν ανεξάρτητα από το ότι το
ενδιαφερόµενο πρόσωπο δύναται να είναι ποινικά υπεύθυνο σε σχέση µε τα
θέµατα µε βάση τα οποία γίνεται η δήλωση.

Εξουσία ∆ικαστηρίου
να επιδικάζει
αποζηµιώσεις εναντίον
παραβατών συµβούλων
κλπ.

312.—(1) Αν κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης εταιρείας φαίνεται ότι
οποιοδήποτε πρόσωπο που πήρε µέρος στη σύσταση ή ίδρυση της εταιρείας ή
οποιοσδήποτε προηγούµενος ή υφιστάµενος σύµβουλος, διαχειριστής ή
εκκαθαριστής, ή οποιοσδήποτε αξιωµατούχος της εταιρείας, καταχράστηκε ή
κατακράτησε ή είναι υπεύθυνος ή υπόλογος, για οποιαδήποτε χρήµατα ή
περιουσία της εταιρείας, ή είναι ένοχος παράβασης ή αθέτησης εµπιστεύµατος
σχετικά µε την εταιρεία, το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση του επίσηµου
παραλήπτη, ή του εκκαθαριστή, ή οποιουδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα, να
εξετάσει τη διαγωγή του ιδρυτή, σύµβουλο, διαχειριστή, εκκαθαριστή ή
αξιωµατούχου, και να τον εξαναγκάσει να επιστρέψει ή αποκαταστήσει τα
χρήµατα ή περιουσία ή οποιοδήποτε µέρος τους αντίστοιχα, µε τόκο σε τέτοιο
ποσοστό του το ∆ικαστήριο θεωρεί δίκαιο, ή να συνεισφέρει τέτοιο ποσό στο
ενεργητικό της εταιρείας µε µορφή αποζηµίωσης σχετικά µε την κατάχρηση,
κατακράτηση, παράβαση ή αθέτηση εµπιστεύµατος όπως το ∆ικαστήριο θεωρεί
δίκαιο.
(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν ανεξάρτητα από το ότι το αδίκηµα
είναι τέτοιο που ο υπαίτιος δυνατό να είναι ποινικά υπεύθυνος.

Κεφ. 5.
49 του 1985.
197 του 1986.
Ποινική δίωξη
παραβατών
αξιωµατούχων και
µελών εταιρείας.

(3) Όταν εκδίδεται διάταγµα για πληρωµή χρηµάτων µε βάση το άρθρο αυτό,
το διάταγµα λογίζεται ως τελεσίδικη απόφαση µε την έννοια της παραγράφου
(ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του περί Πτωχεύσεως Νόµου.

313.—(1) Αν φανεί στο ∆ικαστήριο στην πορεία της εκκαθάρισης από, ή µε την
εποπτεία του ∆ικαστηρίου, ότι οποιοσδήποτε προηγούµενος ή υφιστάµενος
αξιωµατούχος, ή οποιοδήποτε µέλος, της εταιρείας είναι ένοχο οποίουδήποτε
αδικήµατος σχετικά µε την εταιρεία για το οποίο βρίσκεται ποινικά υπεύθυνο,
το ∆ικαστήριο δύναται, είτε µετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που
ενδιαφέρεται στην εκκαθάριση ή αυτεπάγγελτα, να διατάξει τον εκκαθαριστή
να αναφέρει το ζήτηµα στο Γενικό Εισαγγελέα.
(2) Αν φανεί στον εκκαθαριστή κατά τη διάρκεια εκούσιας εκκαθάρισης ότι
οποιοσδήποτε προηγούµενος ή υφιστάµενος αξιωµατούχος, ή οποιοδήποτε
µέλος, της εταιρείας είναι ένοχο οποιουδήποτε αδικήµατος σχετικά µε την
εταιρεία για το οποίο ευθύνεται ποινικά, πρέπει αµέσως να καταγγείλει το θέµα
στο Γενικό Εισαγγελέα, και να δώσει στο Γενικό Εισαγγελέα τέτοιες
πληροφορίες και να του δώσει τέτοιο δικαίωµα προσπέλασης σε και
διευκολύνσεις για την επιθεώρηση και λήψη αντιγράφων οποιωνδήποτε

εγγράφων, που είναι πληροφορίες ή έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή ή
κάτω από τον έλεγχο του εκκαθαριστή και σχετίζονται µε το επίδικο θέµα όπως
αντίστοιχα αυτός δύναται να απαιτήσει.
(3) Όταν γίνεται καταγγελία µε βάση το εδάφιο (2) στο Γενικό Εισαγγελέα,
αυτός δύναται, αν το θεωρεί πρέπον, να αναφέρει το θέµα στον Επίσηµο
Παραλήπτη και Έφορο για περαιτέρω έρευνα και ο Επίσηµος Παραλήπτης και
Έφορος ερευνά το θέµα και δύναται αν αυτός το θεωρεί σκόπιµο, να υποβάλει
αίτηση το ∆ικαστήριο για την έκδοση διατάγµατος που να παρέχει σε αυτόν ή
σε οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται από αυτόν για το σκοπό αυτό σχετικά
µε την ενδιαφερόµενη εταιρεία, τέτοιες εξουσίες για έρευνα της περιουσιακής
κατάστασης της εταιρείας όπως παρέχονται από το Νόµο αυτό στην περίπτωση
εκκαθάρισης από το ∆ικαστήριο.
(4) Αν φανεί στο ∆ικαστήριο κατά τη διάρκεια εκούσιας εκκαθάρισης ότι
οποιοσδήποτε προηγούµενος ή υφιστάµενος αξιωµατούχος, ή οποιοδήποτε
µέλος, της εταιρείας είναι ένοχο όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και ότι καµιά
έκθεση σχετικά µε το θέµα δεν έγινε από τον εκκαθαριστή στο Γενικό
Εισαγγελέα µε βάση το εδάφιο (2), το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση
οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου στην εκκαθάριση προσώπου ή αυτεπάγγελτα, να
διατάξει τον εκκαθαριστή να κάνει τέτοια έκθεση και αφού γίνει η έκθεση οι
διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν ωσάν η καταγγελία έγινε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (2).
(5) Όταν οποιοδήποτε θέµα εκτεθεί ή αναφερθεί στο Γενικό Εισαγγελέα µε
βάση το άρθρο αυτό, κρίνει ότι η υπόθεση είναι τέτοια ώστε έπρεπε να εγερθεί
ποινική δίωξη, εγείρει δίωξη ανάλογα, και θα είναι καθήκον του εκκαθαριστή
και οποιουδήποτε αξιωµατούχου και αντιπροσώπου της εταιρείας
προηγούµενου και υφιστάµενου (εκτός του εναγόµενου στη διαδικασία) να
δώσει σε αυτόν κάθε βοήθεια αναφορικά µε τη δίωξη που αυτός δύναται
εύλογα να δώσει.
Για τους σκοπούς τον εδαφίου αυτού, η έκφραση "αντιπρόσωπος" σχετικά µε
εταιρεία λογίζεται ότι περιλαµβάνει οποιοδήποτε τραπεζίτη ή δικηγόρο της
εταιρείας και οποιοδήποτε πρόσωπο που απασχολείται από την εταιρεία ως
ελεγκτής, ανεξάρτητα αν το πρόσωπο αυτό είναι ή δεν είναι αξιωµατούχος της
εταιρείας.
(6) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει ή αµελεί να δώσει βοήθεια µε τον
απαιτούµενο από το εδάφιο (5) τρόπο, το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση
του Γενικού Εισαγγελέα, να διατάξει το πρόσωπο εκείνο να συµµορφωθεί µε
τις απαιτήσεις του εδαφίου που αναφέρθηκε, και όταν γίνει τέτοια αίτηση
σχετικά µε εκκαθαριστή το ∆ικαστήριο δύναται, να διατάξει να καταβληθούν
προσωπικά τα έξοδα της αίτησης από τον εκκαθαριστή, εκτός αν φανεί ότι η
παράλειψη ή αµέλεια συµµόρφωσης οφειλόταν στο ότι ο εκκαθαριστής δεν είχε
στα χέρια του αρκετά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ώστε να τον
καταστήσουν ικανό να το πράξει.
Σνµπληρωµατικές διατάξεις ως προς εκκαθάριση.
Αποκλεισµός για
διορισµό ως
εκκαθαριστή.

314. Νοµικό πρόσωπο αποκλείεται για διορισµό ως εκκαθαριστής εταιρείας,
είτε σε εκκαθάριση από ή µε την εποπτεία του ∆ικαστηρίου ή σε εκούσια
Εκκαθάριση, και —
(α) οποιοσδήποτε διορισµός που γίνεται µε παράβαση της διάταξης αυτής είναι
άκυρος και
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(β) οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο που ενεργεί ως εκκαθαριστής εταιρείας
υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

∆εκάσιµη προτροπή
που επηρεάζει διορισµό
εκκαθαριστή.

315. Οποιοδήποτε πρόσωπο που δίνει ή συµφωνεί ή προσφέρει να δώσει σε
οποιοδήποτε µέλος ή πιστωτή εταιρείας οποιοδήποτε αντάλλαγµα αξίας µε
σκοπό να διασφαλίζει το δικό τον διορισµό ή υποψηφιότητα, ή να διασφαλίσει
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ή παρεµποδίσει το διορισµό ή υποψηφιότητα άλλου προσώπου ή του ιδίου, ως
εκκαθαριστή της εταιρείας, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις
πεντακόσιες λίρες.

Εφαρµογή καθήκοντος
εκκαθαριστή να
ετοιµάσει εκθέσεις κλπ.

316.—(1) Αν οποιοσδήποτε εκκαθαριστής που παρέλειψε να καταχωρήσει,
παραδώσει ή ετοιµάσει οποιαδήποτε έκθεση, λογαριασµό ή άλλο έγγραφο, ή να
δώσει οποιαδήποτε ειδοποίηση που υποχρεώνεται από το Νόµο να
καταχωρήσει, παραδώσει, ετοιµάσει ή δώσει, παραλείπει να αποκαταστήσει την
παράλειψη εντός δεκατεσσάρων ηµερών µετά την επίδοση ειδοποίησης σε
αυτόν µε την οποία του ζητείται να το πράξει, το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από
αίτηση που γίνεται στο ∆ικαστήριο από οποιοδήποτε συνεισφορέα ή πιστωτή
της εταιρείας ή του εφόρου εταιρειών, να εκδώσει διάταγµα που να διατάσσει
τον εκκαθαριστή να αποκαταστήσει την παράλειψη µέσα σε τέτοιο χρόνο που
ορίζεται στο διάταγµα.
(2) Οποιοδήποτε τέτοιο διάταγµα δύναται να διατάσσει ότι όλα τα έξοδα της
αίτησης και τα επακόλουθά της φέρει ο εκκαθαριστής.
(3) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν εκλαµβάνεται ότι επηρεάζει την ισχύ
οποιουδήποτε νόµου που επιβάλλει ποινές στον εκκαθαριστή σχετικά µε
οποιαδήποτε τέτοια παράλειψη που αναφέρθηκε πιο πάνω.

Γνωστοποίηση ότι
εταιρεία είναι σε
εκκαθάριση.

4 του 166 του 1987.
Απαλλαγή ορισµένων
εγγράφων από
χαρτοσήµανση σε
εκκαθάριση εταιρειών.
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317.—(1) Όταν εταιρεία εκκαθαρίζεται, είτε από, ή µε την εποπτεία του
∆ικαστηρίου, είτε εκούσια, κάθε τιµολόγιο, παραγγελία για εµπορεύµατα, ή
επιστολόχαρτο που εκδίδεται από ή για λογαριασµό της εταιρείας ή
εκκαθαριστή ή παραλήπτη ή διαχειριστή της περιουσίας της εταιρείας, που
είναι έγγραφο πάνω ή µέσα στο οποίο φαίνεται το όνοµα της εταιρείας, πρέπει
να περιέχουν δήλωση ότι η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση.
(2) Αν υπάρξει παράλειψη συµόρφωσης µε το άρθρο αυτό, η εταιρεία και
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προσωπία που εν γνώσει του και εσκεµµένα
εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την παράλειψη, δηλαδή οποιοσδήποτε αξιωµατούχος
της εταιρείας, οποιοσδήποτε εκκαθαριστής της εταιρείας και οποιοσδήπότε
παραλήπτης ή διαχειριστής υπόκειται σε πρόστιµο εκατό λιρών.
318. Στην περίπτωση εκκαθάρισης εταιρείας από το ∆ικαστήριο ή εκούσιας
εκκαθάρισης από πιστωτές εταιρείας —
(α) κάθε έγγραφο που σχετίζεται αποκλειστικά µε οποιαδήποτε υποθήκη,
επιβάρυνση ή άλλο εµπράγµατο βάρος πάνω σε οποιαδήποτε κληρονοµική
περιουσία, δικαίωµα ή συµφέρον πάνω σε οποιαδήποτε περιουσία που αποτελεί
µέρος του ενεργητικού της εταιρείας και η οποία µετά την εκτέλεση του
εγγράφου είναι ή παραµένει µέρος του ενεργητικού της εταιρείας· και
(β) κάθε πληρεξούσιο έγγραφο, εξουσιοδότηση, ένταλµα, διάταγµα,
πιστοποιητικό, ένορκη δήλωση, γραµµάτιο ή άλλο έγγραφο ή γραπτό κείµενο
που σχετίζεται αποκλειστικά µε την περιουσία της εταιρείας που εκκαθαρίζεται
µε τον τρόπο αυτό, ή σε οποιαδήποτε διαδικασία µε βάση οποιαδήποτε τέτοια
διαδικασία,
εξαιρείται από τα τέλη που επιβάλλονται µε βάση τους νόµους για τις
χαρτοσηµάνσεις.

Βιβλία εταιρείας
αποτελούν µαρτυρία.

319. Όταν εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, όλα τα βιβλία και έγγραφα της
εταιρείας και των εκκαθαριστών, αποτελούν µεταξύ των συνεισφορέων της
εταιρείας, εκ πρώτης όψεως µαρτυρία της αλήθειας όλων των θεµάτων που
φέρονται καταχωρηµένα σε αυτά.

∆ιάθεση βιβλίων και
εγγράφων εταιρείας.

320.—(1) Όταν εταιρεία είναι σε εκκαθάριση και πρόκειται να διαλυθεί, τα
βιβλία και έγγραφα της εταιρείας και των εκκαθαριστών δύνανται να διατεθούν
όπως πιο κάτω, ήτοι—

(α) στην περίπτωση εκκαθάρισης από ή µε την εποπτεία του ∆ικαστηρίου, µε
τέτοιο τρόπο όπως το ∆ικαστήριο διατάξει·
(β) σε περίπτωση εκούσιας εκκαθάρισης από µέλη, µε τέτοιο τρόπο που
διατάσσει η εταιρεία µε έκτακτο ψήφισµα, και σε περίπτωση εκούσιας
εκκαθάρισης από πιστωτές, µε τέτοιο τρόπο που θα διατάξει η επιτροπή
επιθεώρησης, ή αν δεν υπάρχει τέτοια επιτροπή, όπως διατάξουν οι πιστωτές
της εταιρείας.
(2) Μετά από πέντε έτη από τη διάλυση της εταιρείας, ουδεµία ευθύνη θα έχει η
εταιρεία, οι εκκαθαριστές, ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε η
φύλαξη των βιβλίων και εγγράφων, επειδή οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο δεν
δόθηκε σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται.
(3) ∆ύναται να γίνει διάταξη µε γενικούς κανονισµούς που να καθιστά τον
επίσηµο παραλήπτη ικανό να εµποδίζει για τέτοια περίοδο (που δεν υπερβαίνει
τα πέντε έτη από τη διάλυση εταιρείας) όπως ο επίσηµος παραλήπτης θεωρεί
κατάλληλη, την καταστροφή των βιβλίων και εγγράφων εταιρείας που
εκκαθαρίστηκε και να καθιστά ικανό οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της
εταιρείας να εφεσιβάλλει στο ∆ικαατήριο οποιαδήποτε διαταγή που δύναται να
δοθεί για το θέµα από τον επίσηµο παραλήπτη.

4 του 166 του 1987.
Πληροφορίες ως προς
εκκρεµείς εκκαθαρίσεις.

4 του 166 του 1987.
Αδιεκδίκητο ενερνητικό
πρέπει να καταβάλλεται
στο Λογαριασµό
Εκκαθάρισης.

(4) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση οποιωνδήποτε γενικών
κανονισµών που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ή
οποιασδήποτε διαταγής τον επίσηµου παραλήπτη που δόθηκε µε βάση αυτούς,
υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.
321.—(1) Αν όταν εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση, η εκκαθάριση δεν
συµπληρώνεται µέσα σε ένα έτος µετά την έναρξή της, ο εκκαθαριστής πρέπει,
σε τέτοια χρονικά διαστήµατα που δυνατό να καθοριστούν, µέχρι να
συµπληρωθεί η εκκαθάριση, να αποστέλλει έκθεση στον έφορο εταιρειών µε
τον καθορισµένο τύπο που να περιέχει τις καθορισµένες λεπτοµέρειες σχετικά
µε τη διαδικασία και τη θέση της εκκαθάρισης.
(2) Αν εκκαθαριστής παραλείψει να συµµορφωθεί µε το άρθρο αυτό υπόκειται
σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε ηµέρα
που συνεχίζεται η παράλειψη.
322.—(1) Αν, όταν εταιρεία είναι σε εκκαθάριση, φανεί είτε από οποιαδήποτε
έκθεση που στάληκε στον έφορο µε βάση το άρθρο 321, ή διαφορετικά ότι ο
εκκαθαριστής έχει στα χέρια του ή υπό τον έλεγχό του οποιαδήποτε χρήµατα
που αντιπροσωπεύουν αδιεκδίκητο ή αδιανέµητο ενεργητικό της εταιρείας που
παρέµεινε αδιεκδίκητο ή αδιανέµητο για περίοδο έξι µηνών µετά την
ηµεροµηνία παραλαβής τους ή οποιαδήποτε χρήµατα που κατέχονται από την
εταιρεία ως εµπίστευµα σε σχέση µε µερίσµατα ή άλλα ποσά που οφείλονται σε
οποιοδήποτε πρόσωπο ως µέλους της εταιρείας, ο εκκαθαριστής αµέσως πρέπει
να καταβάλει τα αναφερόµενα χρήµατα στο Λογαριασµό Εκκαθάρισης
Εταιρειών που τηρεί ο Γενικός Λογιστής, και δικαιούται στο καθορισµένο
πιστοποιητικό παραλαβής χρηµάτων που κατέβαλε, µε τον τρόπο αυτό, και το
πιστοποιητικό εκείνο αποτελεί ικανοποιητική απαλλαγή του σχετικά µε αυτά.
(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο που αξιώνει ότι δικαιούται σε οποιαδήποτε χρήµατα
που πληρώθηκαν στο Γενικό Λογιστή σύµφωνα µε το άρθρο αυτό δύναται να
απευθυνθεί σε αυτόν για πληρωµή τους, και ο Γενικός Λογιστής δύναται, µετά
από πιστοποίηση από τον εκκαθαριστή ότι το πρόσωπο που αξιώνει δικαιούται,
να εκδώσει διαταγή για την πληρωµή στο πρόσωπο εκείνο του ποσού που
οφείλεται.
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Γενικού
Λογιστή σχετικά µε αξίωση που γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό δύναται να
την εφεσιβάλει στο ∆ικαστήριο.
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Ψηφίσµατα που
εγκρίνονται σε
αναβληθείσες
συνελεύσεις πιστωτών
και συνεισφορέων.

323. Όταν εγκριθεί ψήφισµα σε αναβληθείσα συνέλευση των πιστωτών ή
συνεισφορέων εταιρείας, το ψήφισµα, για όλους τους σκοπούς, θα θεωρείται
ότι λήφθηκε κατά την ηµεροµηνία που στην πραγµατικότητα λήφθηκε, και δεν
θα λογίζεται ότι λήφθηκε σε οποιαδήποτε προηγούµενη ηµεροµηνία.
Συµπληρωµατικές Εξουσίες του ∆ικαστηρίου

Συνελευσεις για την
εξακρίβωση των
επιθυµιών των
πιστωτών ή
συνεισφορέων.

324.—(1) Το ∆ικαστήριο δύναται, για τα θέµατα που σχετίζονται µε την
εκκαθάριση εταιρείας, να λαµβάνει υπόψη τις επιθυµίες των πιστωτών ή
συνεισφορέων της εταιρείας, όπως αποδεικνύονται ενώπιόν του µε οποιαδήποτε
επαρκή µαρτυρία, και δύναται, αν το θεωρεί πρέπον, µε σκοπό την εξακρίβωση
των επιθυµιών εκείνων, να διατάξει σύγκληση συνελεύσεων των πιστωτών ή
σννεισφορέων, που να συγκαλούνται, συγκροτούνται και διεξάγονται µε τέτοιο
τρόπο που το ∆ικαστήριο διατάσσει, και δύναται να διορίζει πρόσωπο που να
ενεργεί ως πρόεδρος οποιασδήποτε τέτοιας συνέλευσης και να αναφέρει το
αποτέλεσµα στο ∆ικαστήριο.
(2) Στην περίπτωση πιστωτών, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η αξία του χρέους
κάθε πιστωτή.
(3) Στην περίπτωση συνεισφορέων, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη o αριθµός
των ψήφων που παρέχονται σε κάθε συνεισφορέα από το Νόµο αυτό ή το
καταστατικό.

Ένορκες δηλώσεις κλπ.
στη ∆ηµοκρατία.

325.—(1) Οποιαδήποτε ένορκη δήλωση που απαιτείται να βεβαιώνεται
ενόρκως µε βάση τις διατάξεις ή για τους σκοπούς του Μέρους αυτού δύναται
να βεβαιώνεται ενόρκως στη ∆ηµοκρατία, ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου,
δικαστή ή προσώπου που είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένο να δέχεται και
λαµβάνει ένορκες δηλώσεις ή ενώπιον οποιουδήποτε των προξένων ή
υποπροξένων της ∆ηµοκρατίας σε οποιοδήποτε µέρος έξω από τη ∆ηµοκρατία.
(2) Όλα τα ∆ικαστήρια, δικαστές, Λειτουργοί της ∆ικαιοσύνης, επίτροποι και
πρόσωπα που ενεργούν δικαστικά, λαµβάνουν δικαστική γνώση της σφραγίδας
ή υπογραφής, ανάλογα µε την περίπτωση, οποιουδήποτε τέτοιου ∆ικαστηρίου,
δικαστή, προσώπου, προξένου ή υποπροξένου που επισυνάπτεται, προσαρτάται
ή υπογράφεται σε οποιαδήποτε τέτοια ένορκη δήλωση ή σε οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο που θα χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς του Μέρους αυτού.
∆ιατάξεις αναφορικά µε ∆ιάλύση.

Εξουσία του
∆ικαστηρίου να
κηρύσσει άκυρη
διάλυση εταιρείας.

4 του 166 του 1987.
Ο Έφορος δύναται να
διαγράψει µη
υφιστάµενη εταιρεία
από το µητρώο.

326.—(1) Όταν εταιρεία έχει διαλυθεί, το ∆ικαστήριο δύναται οποτεδήποτε
µέσα σε δύο έτη από την ηµεροµηνία της διάλυσης, µε αίτηση που γίνεται για
το σκοπό αυτό από τον εκκαθαριστή της εταιρείας ή από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο που φαίνεται στο ∆ικαστήριο ότι ενδιαφέρεται, να εκδώσει διάταγµα,
µε τέτοιους όρους όπως το ∆ικαστήριο θεωρεί πρέπον, που να κηρύττει τη
διάλυση ότι ήταν άκυρη, και τότε δύναται να γίνουν τέτοιες διαδικασίες που θα
µπορούσαν να γίνουν αν η εταιρεία δεν είχε διαλυθεί.
(2) Αποτελεί καθήκον του προσώπου µε την αίτηση του οποίου εκδόθηκε το
διάταγµα, µέσα σε επτά ηµέρες µετά την έκδοση του διατάγµατος, ή τέτοιου
περαιτέρω χρόνου που το ∆ικαστήριο δύναται να επιτρέψει, να παραδώσει στον
έφορο εταιρειών για εγγραφή επίσηµο αντίγραφο του διατάγµατος, και αν το
πρόσωπο εκείνο παραλείψει να το κάνει ευθύνεται στην πληρωµή προστίµου
που δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ηµέρα που συνεχίζεται η
παράλειψη.
327.—(1) Όταν ο έφορος εταιρειών έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι εταιρεία
δεν διεξάγει εργασία ή δεν λειτουργεί, δύναται να αποστείλει στην εταιρεία µε
το ταχυδροµείο επιστολή για εξακρίβωση κατά πόσο η εταιρεία διεξάγει
εργασία ή είναι σε λειτουργία.
(2) Αν ο έφορος δεν πάρει οποιαδήποτε απάντηση µέσα σε ένα µήνα από την
αποστολή της επιστολής, αυτός µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες µετά την πάροδο

της περιόδου ενός µηνός αποστέλλει ταχυδροµικώς προς την εταιρεία
συστηµένη επιστολή που να αναφέρεται στην πρώτη και να δηλώνει ότι δεν
λήφθηκε καµιά απάντηση σε αυτή, και ότι αν µέσα σε ένα µήνα δεν ληφθεί
απάντηση στη δεύτερη επιστολή από την ηµεροµηνία αυτής, θα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ειδοποίηση µε σκοπό να διαγραφτεί
η επωνυµία της εταιρείας από το µητρώο εγγραφής.
(3) Αν ο έφορος είτε λαµβάνει απάντηση ότι η εταιρεία δεν διεξάγει εργασία ή
δεν βρίσκεται σε λειτουργία, ή δεν λαµβάνει µέσα σε ένα µήνα από την
αποστολή της δεύτερης επιστολής απάντηση, δύναται να δηµοσιεύσει στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και να αποστείλει στην εταιρεία µε το
ταχυδροµείο, ειδοποίηση ότι µετά την πάροδο τριών µηνών από την
ηµεροµηνία της ειδοποίησης εκείνης, η επωνυµία της εταιρείας που αναφέρεται
στην ειδοποίηση, εκτός αν αποδειχθεί αιτία για το αντίθετο, θα διαγραφτεί από
το µητρώο και η εταιρεία θα διαλυθεί.
(4) Αν, σε οποιαδήποτε περίπτωση που εταιρεία εκκαθαρίζεται, ο έφορος έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει είτε ότι κανένας εκκαθαριστής δεν ενεργεί, ή ότι τα
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας εκκαθαρίστηκαν εξολοκλήρου, και ότι οι
εκθέσεις που απαιτούνται να γίνουν από τον εκκαθαριστή δεν έγιναν για
περίοδο έξι συνεχών µηνών, ο έφορος δηµοσιεύει στην Επίσηµη Έφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας και αποστέλλει στην εταιρεία ή τον εκκαθαριστή, αν υπάρχει,
παρόµοια ειδοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο (3).
(5) Μετά την πάροδο του χρόνου που αναφέρεται στην ειδοποίηση ο έφορος
δύναται, εκτός αν αποδειχθεί προηγούµενα από την εταιρεία αιτία για το
αντίθετο, να διαγράψει την επωνυµία της από το µητρώο, και δηµοσιεύει γι’
αυτό στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ειδοποίηση και µε τη
δηµοσίευση της ειδοποίησης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας η
εταιρεία διαλύεται:
Νοείται ότι —
(α) η ευθύνη, αν υπάρχει, καθενός σύµβουλου, διευθύνοντα αξιωµατούχου και
οποιουδήποτε µέλους της εταιρείας θα συνεχίζεται και δύναται να εκτελεστεί
ωσάν η εταιρεία δεν είχε διαλυθεί· και
(β) καµιά διάταξη στο εδάφιο αυτό δεν επηρεάζει την εξουσία του ∆ικαστηρίου
να εκκαθαρίζει εταιρεία που η επωνυµία της διαγράφτηκε από το µητρώο
εγγραφής εταιρειών.
9 του 76 του 1977.

(6) Οποιαδήποτε εταιρεία που παραλείπει να καταχωρήσει στον έφορο
οποιοδήποτε έγγραφο που απαιτείται από το Νόµο αυτό να καταχωρηθεί σε
αυτόν, δύναται να διαγραφτεί από το Μητρώο Εγγραφής Εταιρειών, και η
διαγραφή αυτή γίνεται µετά την παρέλευση έξι τουλάχιστο µηνών από την
ηµεροµηνία της επιστολής του εφόρου µε την οποία ζητήθηκε το έγγραφο αυτό
και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

9 του 76 του 1977.

(7) Αν εταιρεία ή οποιοδήποτε µέλος ή πιστωτής της αισθάνεται
δυσαρεστηµένος από το ότι η εταιρεία διαγράφτηκε από το µητρώο, το
∆ικαστήριο µετά από αίτηση που κάνει η εταιρεία ή µέλος ή πιστωτής πριν από
την πάροδο είκοσι ετών από τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, δύναται, αν ικανοποιηθεί ότι η
εταιρεία κατά το χρόνο της διαγραφής της διεξήγαγε εργασία ή ήταν σε
λειτουργία, ή διαφορετικά ότι είναι δίκαιο η εταιρεία να αποκατασταθεί στο
µητρώο, να διατάξει την επαναφορά της επωνυµίας της εταιρείας στο µητρώο,
και µε την παράδοση επίσηµου αντιγράφου του διατάγµατος στον έφορο για
εγγραφή η εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθούσε να υπάρχει ωσάν η επωνυµία
της δεν διαγράφτηκε· και το δικαστήριο δύναται µε το διάταγµα να δώσει
τέτοιες οδηγίες και να εκδώσει τέτοιες διατάξεις που θεωρεί δίκαιες για την
κατάταξη της εταιρείας και όλων των άλλων προσώπων στην ίδια θέση κατά το
δυνατό, ωσάν η επωνυµία της εταιρείας δεν είχε διαγραφεί.

788091361

9 του 76 του 1977.

(8) Ειδοποίηση που πρέπει να σταλεί µε βάση το άρθρο αυτό σε εκκαθαριστή
δύναται να απευθύνεται στον εκκαθαριστή στον τελευταίο γνωστό τόπο
εργασίας του, και επιστολή ή ειδοποίηση που πρέπει να αποστέλλεται σε
εταιρεία µε βάση το άρθρο αυτό, δύναται να απευθύνεται στο εγγεγραµµένο
γραφείο της ή αν δεν γράφτηκε γραφείο, µε τη φροντίδα κάποιου αξιωµατούχου
της εταιρείας, ή, αν δεν υπάρχει αξιωµατούχος της εταιρείας του οποίου το
όνοµα και η διεύθυνση είναι γνωστά στον έφορο εταιρειών, δύναται να
αποστέλλεται σε καθένα από τα πρόσωπα που υπέγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο
στη διεύθυνσή του η οποία αναφέρεται στο ιδρυτικό έγγραφο.

Περιουσία εταιρείας
που έχει διαλυθεί είναι
αδέσποτη.

328. Όταν εταιρεία διαλυθεί, ολόκληρη η περιουσία και τα δικαιώµατα τα
οποία µε οποιοδήποτε τρόπο περιήλθαν σε ή κρατούνταν ως εµπίστευµα για την
εταιρεία αµέσως πριν από τη διάλυσή της (δεν περιλαµβάνει περιουσία που
κατέχεται από την εταιρεία µε εµπίστευµα για άλλο πρόσωπο) τηρουµένον και
άνευ βλάβης οποιουδήποτε διατάγµατος το οποίο δύναται οποτεδήποτε να
εκδοθεί από το ∆ικαστήριο µε βάση τα άρθρα 326 και 327, θεωρείται αδέσποτη
και ανήκει ανάλογα στη ∆ηµοκρατία και περιέρχεται και δύναται να είναι
αντικείµενο χειρισµού µε τον ίδιο τρόπο όπως άλλη αδέσποτη περιουσία που
περιέρχεται στη ∆ηµοκρατία.

Εξουσία της
∆ηµοκρατίας να
αποποιηθεί τίτλο σε
περιουσία που
περιέρχεται βάσει του
άρθρου 328.

329.—(1) Όταν περιουσία περιέρχεται στη ∆ηµοκρατία µε βάση το άρθρο 328,
ο τίτλος της ∆ηµοκρατίας σε αυτή µε βάση το άρθρο εκείνο δύναται να
αποποιηθεί µε ειδοποίηση υπογραµµένη από το Γενικό Λογιστή.
(2) Όταν ειδοποίηση της αποποίησης βάσει του άρθρου αυτού εκτελείται
σχετικά µε οποιαδήποτε περιουσία, η περιουσία εκείνη δε θεωρείται ότι
περιήλθε στη ∆ηµοκρατία βάση το άρθρο 328, και τα εδάφια (2) και (6) του
άρθρου 304 εφαρµόζονται σχετικά µε την περιουσία ωσάν αυτή να είχε
αποποιηθεί µε βάση το εδάφιο (1) του αναφερόµενου άρθρου 304 αµέσως πριν
από τη διάλυση της εταιρείας.
(3) Το δικαίωµα εκτέλεσης ειδοποίησης αποποίησης µε βάση το άρθρο αυτό
δύναται να εγκαταλειφθεί από ή για λογαριασµό της ∆ηµοκρατίας είτε ρητά
είτε µε τη λήψη κατοχής ή άλλης πράξης που αποδεικνύει εκείνη την πρόθεση.
(4) Ειδοποίηση αποποίησης µε βάση το άρθρο αυτό δεν ισχύει εκτός αν
εκτελείται µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία η
περιέλευση της περιουσίας όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ήλθε σε γνώση του
Γενικού Λογιστή, ή, αν έγινε γραπτή αίτηση στο Γενικό Λογιστή από
οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδιαφέρεται στην περιουσία που απαιτεί από αυτόν
να αποφασίσει κατά πόσο αυτός θα αποποιηθεί ή όχι, µέσα σε περίοδο τριών
µηνών µετά τη λήψη της αίτησης ή τέτοιας περαιτέρω περιόδου όπως δυνατό
να επιτρατεί από το ∆ικαστήριο το οποίο θα είχε δικαιοδοσία να εκκαθαρίσει
την εταιρεία αν αυτή δεν είχε διαλυθεί.
(5) ∆ήλωση σε ειδοποίηση αποποίησης οποιασδήποτε περιουσίας µε βάση το
άρθρο αυτό, ότι η περιέλευση της περιουσίας ήλθε σε γνώση του Γενικού
Λογιστή σε ορισµένη ηµεροµηνία ή ότι καµιά τέτοια αίτηση δεν λήφθηκε από
αυτόν όπως αναφέρθηκε πιο πάνω σχετικά µε την περιουσία πριν από ορισµένη
ηµεροµηνία, µέχρι απόδειξης του αντιθέτου, αποτελεί ικανοποιητική µαρτυρία
για το γεγονός που δηλώθηκε.
(6) Ειδοποίηση απόρριψης µε βάση το άρθρο παραδίνεται στον έφορο
εταιρειών και κρατείται και εγγράφεται από αυτόν και αντίγραφά της
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και αποστέλλονται
σε οποιαδήποτε πρόσωπα που έδωσαν ειδοποίηση στο Γενικό Λογιστή ότι
αξιώνουν ότι ενδιαφέρονται για την περιουσία.
Λογαριασµός Εκκαθάρισης Εταιρειών.

Λογαριασµός
Εκκαθάρισης.

330. Λογαριασµός, που ονοµάζεται "ο Λογαριασµός Εκκαθάρισης Εταιρειών"
τηρείται από το Γενικό Λογιστή, και όλα τα χρήµατα που εισπράττονται από

αυτόν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 322 καταβάλλονται σε εκείνο το
λογαριασµό.
Λειτουργοί
Λειτουργοί και αµοιβή.

331.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διορίζει τέτοιους
επιπρόσθετους λειτουργούς που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Μέρους
αυτού, και δύναται να παύει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε µε τον
τρόπο αυτό.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο διατάσσει κατά πόσο οποιαδήποτε και ποια
αµοιβή θα επιτρέπεται σε οποιοδήποτε λειτουργό ή πρόσωπο που εκτελεί
καθήκοντα µε βάση το Μέρος αυτό σχετικά µε την εκκαθάριση εταιρειών, και
δύναται να αλλάσσει, αυξάνει ή µειώνει την αµοιβή αυτή όπως αυτός το θεωρεί
πρέπον.

Εκθέσεις από
λειτουργούς
εκκαθάρισης.

332. Ο επίσηµος παραλήπτης και οποιοσδήποτε λειτουργός του ∆ικαστηρίου
που ενεργεί σε εκκαθαρίσεις εταιρειών υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστή τέτοιες
εκθέσεις για τις εργασίες τους, αναφορικά µε αυτές, σε τέτοια χρονικά
διαστήµατα, και µε τέτοιο τρόπο και τύπο, που ο Γενικός Λογιστής δυνατό να
διατάξει, και από εκείνες τις εκθέσεις ο Γενικός Λογιστής δύναται να φροντίζει
για την ετοιµασία βιβλίων τα οποία, µε βάση Κανονισµούς πον εκδίδονται από
το Υπουργικό Συµβούλιο, θα είναι ανοικτά για δηµόσια ενηµέρωση και έρευνα.
Κανονισµοί και Τέλη

Γενικοί κανονισµοί και
τέλη εκκαθάρισης.

427882313

333. Το Υπουργικό Συµβούλιο µε τη συµβουλή και βοήθεια τον Αρχιδικαστή,
δύναται να εκδίδει γενικούς κανονισµούς για την ατιοτελεσµατική εφαρµογή
των σκοπών του Νόµου αυτού στην έκταση που αφορούν την εκκαθάριση
εταιριών και για τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται σχετικά µε τη σχετική
διαδικασία και τον τρόπο που αυτά θα εισπράττονται και θα υπολογίζονται.
MΕΡΟΣ VΙ — ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Αποκλεισµός νοµικού
προσώπου για
περιορισµό ως
παραλήπτη.
4 του 166 του 1987.

334. Νοµικό πρόσωπο αποκλείεται για διορισµό ως παραλήπτης της περιουσίας
εταιρείας, και κάθε νοµικό πρόσωτο που ενεργεί ως τέτοιος παραλήπτης
υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

Αποκλεισµός
πτωχεύσαντα που δεν
αποκαταστάθηκε από
του να ενεργεί ως
παραλήπτης ή
διαχειριστής.
3 του 166 του 1987.

335.—(1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι µη αποκατασταθείς πτωχεύσας
ενεργεί ως παραλήπτης ή διαχειριστής της περιουσίας εταιρείας εκ µέρους
κατόχων χρεωστικών οµολόγων, τηρουµένου του πιο κάτω εδαφίου, ευθύνεται
σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές
ποινές της φυλάκισης και του προστίµου.
(2) Το εδάφιο (1) δεν τυγχάνει εφαρµογής για παραλήπτη ή διαχειριστή όταν —
(α) ο διορισµός µε βάση τον οποίο αυτός ενεργεί, και η πτώχευση έγιναν
αµφότερα πριν από την έναρξη του Νόµου αυτού, ή
(β) αυτός ενεργεί µε βάση διορισµό που έγινε µε διάταγµα ∆ικαστηρίου.

Παραλήπτης για
κατόχους χρεωστικών
οµολόγων ή πιστωτές.

336. Όταν γίνεται αίτηση στο ∆ικαστήριο για διορισµό παραλήπτη για
λογαριασµό κατόχων χρεωστικών οµολόγων ή άλλων πιστωτών εταιρείας που
εκκαθαρίζεται από το ∆ικαστήριο, ο επίσηµος παραλήπτης δύναται να διοριστεί
µε τον τρόπο αυτό.

Παραλήπτες
διαχειριστές που
διορίστηκαν εκτός από
το ∆ικαστήριο.

337.—(1) Παραλήπτης ή διαχειριστής της περιουσίας εταιρείας που διορίζεται
µε βάση τις εξουσίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε έγγραφο δύναται να
υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο για οδηγίες σχετικά µέ οποιοδήποτε θέµα που
εγείρεται αναφορικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων του, και σε οποιαδήποτε

τέτοια αίτηση το ∆ικαστήριο δύναται να δώσει τέτοιες οδηγίες, ή δύναται να
εκδώσει τέτοια διαταγή που να δηλώνει τα δικαιώµατα προσώπων ενώπιον του
∆ικαστηρίου ή διαφορετικά, όπως το ∆ικαστήριο θεωρεί δίκαιο.
(2) Παραλήπτης ή διαχειριστής της περιουσίας εταιρείας που διορίζεται όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι, στην ίδια έκταση όπως αν είχε διοριστεί µε
διάταγµα ∆ικαστηρίου, προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε σύµβαση που
έγινε από αυτόν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εκτός αν η σύµβαση
προβλέπει διαφορετικά, και δικαιούται σχετικά µε την ευθύνη εκείνη σε
αποζηµίωση από το ενεργητικό· αλλά καµιά διάταξη στο εδάφιο αυτό δεν
εκλαµβάνεται ότι περιορίζει οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης που θα είχε
αυτός ανεξάρτητα από το εδάφιο αυτό, ή ότι περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη
από συµβάσεις που έγιναν χωρίς εξουσιοδότηση ή ότι παρέχει οποιοδήποτε
δικαίωµα σε αποζηµίωση σχετικά µε εκείνη την ευθύνη.
Γνωστοποίηση ότι
διορίστηκε παραλήπτης
ή διαχειριστής.

4 του 166 του 1987.

Εξουσία ∆ικαστηρίου
να ορίζει αµοιβή κατόπι
αίτησης εκκαθαριστή.

338.—(1) Όταν έχει διοριστεί παραλήπτης ή διαχειριστής της περιουσίας
εταιρείας, κάθε τιµολόγιο, παραγγελία εµπορευµάτων ή εµπορική επιστολή που
εκδίδεται από ή για λογαριασµό της εταιρείας ή του παραλήτττη ή διαχειριστή
ή τον εκκαθαριστή της εταιρείας, πού είναι έγγραφο πάνω ή στο οποίο φαίνεται
η επωνυµία της εταιρείας, πρέπει να περιέχει δήλωση ότι διορίστηκε
παραλήπτης ή διαχειριστής.
(2) Αν γίνει παράλειψη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, η
εταιρεία και οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα που εν γνώσει του και
εσκεµµένα εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την παράλειψη, δηλαδή οποιοσδήποτε
αξιωµατούχος της εταιρείας, οποιοσδήποτε εκκαθαριστής της εταιρείας και
οποιοσδήποτε παραλήπτης ή διαχειριστής, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις εκατό λίρες.
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339.—(1) Το ∆ικαστήριο, µετά από αίτηση που γίνεται στο ∆ικαστήριο από τον
εκκαθαριστή εταιρείας, δύναται µε διάταγµα να ορίσει το ποσό που πρέπει να
πληρωθεί µε µορφή αµοιβής σε κάθε πρόσωπο που, µε βάση τις εξουσίες που
περιέχονται σε οποιοδήποτε έγγραφο, διορίστηκε ως παραλήπτης ή
διαχειριστής της περιουσίας της εταιρείας.
(2) Η εξουσία του ∆ικαστηρίου σύµφωνα µε το εδάφιο (1) όταν κανένα
προηγούµενο διάταγµα δεν εκδόθηκε µε βάση το εδάφιο εκείνο—
(α) επεκτείνεται στον ορισµό της αµοιβής για οποιαδήποτε περίοδο πριν από
την έκδοση του διατάγµατος ή της αίτησης για αυτό· και
(β) ασκείται ανεξάρτητα από το ότι ο παραλήπτης ή διαχειριστής απέθανε ή
έπαυσε να ενεργεί από το πριν από την έκδοση τον διατάγµατος ή την υποβολή
αίτησης για αυτό· και
(γ) όταν ο παραλήπτης ή διαχειριστής πληρώθηκε ή κατακράτησε για την
αµοιβή του για οποιαδήποτε περίοδο πριν από την έκδοση του διατάγµατος
οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει εκείνο που ορίστηκε µε τον τρόπο αυτό για
εκείνη την περίοδο, επεκτείνεται στο να απαιτήσει από αυτόν ή τους
προσωπικούς αντιπροσώπους του να υποβάλουν λογαριασµό για την υπέρβαση
ή τέτοιο µέρος της που δυνατό να ορίζεται στο διάταγµα:
Νοείται ότι η εξουσία που παρέχεται από την παράγραφο (γ) τον εδαφίου αυτού
δεν ασκείται σε σχέση µε οποιαδήποτε περίοδο πριν από την υποβολή της
αίτησης για το διάταγµα εκτός αν κατά τη γνώµη του ∆ικαστηρίου υπάρχουν
ειδικές περιστάσεις που κάνουν κατάλληλη την άσκηση της εξουσίας µε τον
τρόπο αυτό.
(3) Το ∆ικαστήριο δύναται από καιρό σε καιρό µετά από αίτηση που γίνεται
από τον εκκαθαριστή ή τον παραλήπτη ή το διαχειριστή να µεταβάλλει ή
τροποποιεί διάταγµα που εκδόθηκε σύµφωνα µε το εδάφιο (1).

∆ιατάξεις ως προς την
πληροφόρηση όταν
διορίζεται παραλήπτης
ή διαχειριστής.

340.—(1) Όταν παραλήπτης ή διαχειριστής ολόκληρης ή ουσιαστικά
ολόκληρης της περιουσίας της εταιρείας (που στο εξής στο άρθρο αυτό και στο
άρθρο 341 αναφέρεται ως "ο παραλήπτης") διορίζεται εκ µέρους των κατόχων
οποιωνδήποτε χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας εγγυηµένων µε
κυµαινόµενη επιβάρυνση, τότε τηρουµένων των διατάξεων τον άρθρου αυτού
και τον άρθρου 341—
(α) ο παραλήπτης πρέπει αµέσως να αποστείλει ειδοποίηση στην εταιρεία για το
διορισµό του· και
(β) µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες µετά τη λήψη της ειδοποίησης, ή τέτοιας
µεγαλύτερης περιόδου που δύναται να επιτραπεί από το ∆ικαστήριο ή τον
παραλήπτη, πρέπει να ετοιµαστεί και υποβληθεί στον παραλήπτη σύµφωνα µε
το άρθρο 340 έκθεση µε τον καθορισµένο τύπο της περιουσιακής κατάστασης
της εταιρείας· και
(γ) ο παραλήπτης πρέπει µέσα σε δύο µήνες µετά τη λήψη της αναφερόµενης
έκθεσης να αποστείλει —
(i) στον έφορο εταιρειών και στο ∆ικαστήριο, αντίγραφο της έκθεσης και
οποιαδήποτε σχόλια που θεωρεί σκόπιµο να κάνει πάνω σε αυτή και στην
περίπτωση τον εφόρου εταιρειών επίσης περίληψη της έκθεσης και των
σχολίων του (αν υπάρχουν) πάνω σε αυτή· και
(ii) στην εταιρεία, αντίγραφο οποιωνδήποτε τέτοιων σχολίων του όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω ή, αν δεν θεωρεί σκόπιµο να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο,
ειδοποίηση για το σκοπό αυτό· και
(iii) σε οποιουσδήποτε επιτρόπους εµπιστεύµατος για τους κατόχους
χρεωστικών οµολόγων για λογαριασµό των οποίων διορίστηκε και, στην
έκταση που είναι ενήµερος των διευθύνσεών τους, σε όλους αυτούς τους
κατόχους χρεωστικών οµολόγων, αντίγραφο της περίληψης που αναφέρθηκε.
(2) Ο παραλήπτης πρέπει µέσα σε δύο µήνες, ή τέτοιας µεγαλύτερης περιόδου
που το ∆ικαστήριο δύναται να επιτρέψει µετά την πάροδο της περιόδου των
δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του διορισµού του και καθεµιάς
µεταγενέστερης περιόδου δώδεκα µηνών, και µέσα σε δύο µήνες ή τέτοιας
µεγαλύτερης περιόδου που το ∆ικαστήριο δύναται να επιτρέψει µετά που αυτός
έπαυσε να ενεργεί ως παραλήπτης ή διαχειριστής της περιουσίας της εταιρείας,
να αποστείλει στον έφορο εταιρειών, σε οποιουσδήποτε εµπιστευµατοδόχους
για κατόχους χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας για λογαριασµό των οποίων
διορίστηκε, στην εταιρεία και (στην έκταση που είναι ενήµερος των
διευθύνσεών τους) σε όλους αυτούς τους κατόχους οµολόγων περίληψη µε τον
καθορισµένο τύπο που δείχνει τις εισπράξεις και πληρωµές του κατά τη
διάρκεια εκείνης της περίοδου των δώδεκα µηνών, ή όταν έπαυσε να ενεργεί
όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της περιόδου από το τέλος της
περιόδου που αναφέρεται η τελευταία προηγούµενη περίληψη µέχρι την
ηµεροµηνία της παύσης του µε τον τρόπο αυτό, και τα συνολικά ποσά των
εισπράξεων και πληρωµών του κατά τη διάρκεια όλων των προηγούµενων
περιόδων από το διορισµό του.
(3) Όταν ο παραλήπτης διορίζεται µε βάση τις εξουσίες που περιέχονται σε
οποιοδήποτε έγγραφο, το άρθρο αυτό ισχύει —
(α) µε την παράλειψη των αναφορών στο ∆ικαστήριο στο εδάφιο (1)· και
(β) µε την αντικατάσταση των αναφορών στο ∆ικαστήριο στο εδάφιο (2) σε
αναφορές στον έφορο εταιρειών,
και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αναφορές στο ∆ικαστήριο εκλαµβάνονται
ως αναφορές στο ∆ικαστήριο από το οποίο διορίστηκε ο παραλήπτης.
(4) Το εδάφιο (1) δεν εφαρµόζεται σχετικά µε το διορισµό παραλήπτη ή

διαχειριστή για να ενεργεί µε έναν υφιστάµενο παραλήπτη ή διαχειριστή ή στη
θέση παραλήπτη ή διαχειριστή αποθανόντα ή ο οποίος έπαυσε να ενεργεί, εκτός
από το ότι, όταν το εδάφιο εκείνο εφαρµόζεται σε παραλήπτη ή διαχειριστή που
αποθνήσκει ή παύει να ενεργεί πριν από την πλήρη εφαρµογή του, οι αναφορές
στις παραγράφους (β) και (γ) τούτου στον παραλήπτη [τηρουµένου του εδαφίου
(5)] περιλαµβάνουν αναφορές στο διάδοχό του και σε οποιοδήποτε παραλήπτη
ή διαχειριστή που συνεχίζει.
Καµιά διάταξη στο εδάφιο αυτό δεν εκλαµβάνεται ότι περιορίζει την έννοια της
φράσης "ο παραλήπτης" όταν χρησιµοποιείται στο εδάφιο (2) ή σχετικά µε
αυτό.
(5) Στην περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας, το άρθρο αυτό και το άρθρο
341, εφαρµόζονται ανεξάρτητα από το ότι ο παραλήπτης ή ο διαχειριστής και
εκκαθαριστής είναι το ίδιο πρόσωπο αλλά µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις που
προκύπτουν από το γεγονός αυτό.
(6) Καµιά διάταξη στο εδάφιο (2) δεν εκλαµβάνεται ότι παραβλάπτει το
καθήκον του παραλήπτη να υποβάλλει κατάλληλους λογαριασµούς των
εισπράξεων και πληρωµών στα πρόσωπα προς τα οποία, και κατά τα χρονικά
διαστήµατα που, δύναται να απαιτηθεί από αυτόν να το πράξει ανεξάρτητα από
το εδάφιο εκείνο.

4 του 166 του 1987.
Ειδικές διατάξεις ως
προς την έκθεση που
υποβάλλεται στον
παραλήπτη.

(7) Αν ο παραλήπτης παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του άρθρου
αυτού, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για
καθεµιά ηµέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.
341.(1) Η έκθεση ως προς την περιουσιακή κατάσταση εταιρείας που απαιτείται
από το άρθρο 340 να υποβληθεί στον παραλήπτη (ή το διάδοχό του) πρέπει να
εκθέτει κατά την ηµεροµηνία του διορισµού του παραλήπτη τις λεπτοµέρειες
του ενεργητικού της εταιρείας, οφειλές και υποχρεώσεις, τα ονόµατα,
διευθύνσεις και επαγγέλµατα των πιστωτών της, τις εγγυήσεις που κατέχονται
από αυτούς αντίστοιχα, τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες δόθηκαν αντίστοιχα οι
εγγυήσεις και τέτοια περαιτέρω ή άλλη πληροφορία που δυνατό να καθοριστεί.
(2) Η προαναφερόµενη έκθεση πρέπει να υποβληθεί, και επαληθευθεί µε
ένορκη δήλωση από, ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που είναι διευθυντές
κατά την ηµεροµηνία διορισµού του παραλήπτη και από το πρόσωπο που είναι
κατά εκείνη την ηµεροµηνία ο γραµµατέας της εταιρείας, ή από τέτοια από τα
πρόσωπα που αναφέρονται πιο κάτω στο εδάφιο αυτό όπως o παραλήπτης (ή ο
διάδοχος του), τηρουµένων των οδηγιών του ∆ικαστηρίου, που δυνατό να τους
ζητηθεί να υποβάλουν και επαληθεύσουν την έκθεση, δηλαδή πρόσωπα —
(α) που είναι ή ήταν αξιωµατούχοι της εταιρείας·
(β) που έλαβαν µέρος στη σύσταση της εταιρείας οποτεδήποτε µέσα σε ένα
έτος πριν από την ηµεροµηνία διορισµού παραλήπτη·
(γ) που είναι στην υπηρεσία της εταιρείας, ή ήταν στην υπηρεσία της εταιρείας
µέσα στο προαναφερόµενο έτος, και είναι κατά τη γνώµη του παραλήπτη ικανά
να δώσουν τις πληροφορίες που ζητείται·
(δ) που είναι ή ήταν µέσα στο προαναφερόµενο έτος αξιωµατούχος ή στην
υπηρεσία εταιρείας που είναι, ή ήταν µέσα στο προαναφερόµενο έτος,
αξιωµατούχος της εταιρείας που αφορά η έκθεση.
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ετοιµάζει την έκθεση και ένορκη δήλωση
δικαιούται και πληρώνεται από τον παραλήπτη (ή το διάδοχό του) από τις
εισπράξεις, τέτοια έξοδα και δαπάνες που προέκυψαν από την ετοιµασία και
σύνταξη της έκθεσης και ένορκης δήλωσης όπως ο παραλήπτης (ή διάδοχός
του) θεωρεί εύλογο, µε την επιφύλαξη έφεσης στο ∆ικαστήριο.
(4) Όταν ο παραλήπτης διορίζεται µε βάση τις εξουσίες που περιέχονται σε

οποιοδήποτε έγγραφο, το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρµογής µε την
αντικατάσταση για αναφορές στο ∆ικαστήριο µε αναφορές στον έφορο
εταιρειών· και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αναφορές στο ∆ικαστήριο
λογίζονται ότι αναφέρονται στο ∆ικαστήριο από το οποίο διορίστηκε ο
παραλήπτης.
4 του 166 του 1987.

(5) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συµµορφωθεί
µε τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει
τις πενήντα λίρες για κάθε ηµέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.
(6) Αναφορές στο άρθρο αυτό στο διάδοχο παραλήπτη περιλαµβάνει
παραλήπτη ή διαχειριστή που συνεχίζει.

Παράδοση στον έφορο
λογαριασµό
παραληπτών και
διαχειριστών.

4 του 166 του 1987.
Εφαρµογή του
καθήκοντος του
παραλήπτη και
διαχειριστή να υποβάλει
εκθέσεις, κλπ.

342.—(1) Εκτός όταν εφαρµόζεται το εδάφιο (2) του άρθρου 340, κάθε
παραλήπτης ή διαχειριστής της περιουσίας εταιρείας που διορίστηκε µε βάση
τις εξουσίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε έγγραφο πρέπει, µέσα σε ένα
µήνα, ή τέτοια µεγαλύτερη περίοδο που ο έφορος εταιρειών δύναται να
επιτρέψει, µετά την πάροδο των έξι µηνών από την ηµεροµηνία του διορισµού
του και κάθε επόµενη περίοδο έξι µηνών, και µέσα σε ένα µήνα αφού παύσει να
ενεργεί ως παραλήπτης ή διαχειριστής, παραδίνει στον έφορο εταιρειών για
εγγραφή, περίληψη στον καθορισµένο τύπο που δείχνει τις εισπράξεις και τις
πληρωµές του κατά τη διάρκεια εκείνης της εξάµηνης περιόδου, ή, όταν παύσει
να ενεργεί όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, κατά τη διάρκεια της περιόδου από το
τέλος της περιόδου στην οποία αναφέρεται η τελευταία προηγούµενη περίληψη
µέχρι την ηµεροµηνία της παύσης του µε τον τρόπο αυτό, και το συνολικό ποσό
των εισπράξεων και πληρωµών του κατά τη διάρκεια όλων των προηγούµενων
περιόδων από το διορισµό του.
(2) Κάθε παραλήπτης ή διαχειριστής που παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις
πρόνοιες του άρθρου αυτού υπόκειται σε πληρωµή προστίµου που δεν
υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ηµέρα που συνεχίζεται η παράλειψη.
343.—(1) Αν οποιοσδήποτε παραλήπτης ή διαχειριστής περιουσίας εταιρείας—
(α) παραλείψει να καταχωρήσει, παραδώσει, ή ετοιµάσει οποιαδήποτε έκθεση,
λογαριασµό ή άλλο έγγραφο, ή να δώσει οποιαδήποτε ειδοποίηση που ο
παράλήπτης ή ο διαχειριστής υποχρεώνεται από το νόµο να καταχωρήσει,
παραδώσει, ετοιµάσει ή επιδώσει, παραλείπει να αποκαταστήσει την παράλειψη
µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες µετά την επίδοση ειδοποίησης σε αυτόν µε την
οποία του ζητείται να πράξει µε τον τρόπο αυτό· ή
(β) διοριστεί µε βάση τις εξουσίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε έγγραφο,
αφού του ζητηθεί σε οποιοδήποτε χρόνο από τον εκκαθαριστή της εταιρείας να
πράξει µε τον τρόπο αυτό, παραλείπει να υποβάλει κατάλληλους λογαριασµούς
των εισπράξεων και πληρωµών του και τους δικαιολογήσει µε αποδείξεις και
πληρώσει στον εκκαθαριστή το ποσό που είναι πληρωτέο κατάλληλα σε αυτόν,
το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση που γίνεται για το σκοπό αυτό, να
εκδώσει διάταγµα που να διατάσσει τον παραλήπτη ή διαχειριστή, ανάλογα µε
την περίπτωση, να επανορθώσει την παράλειψη µέσα στο χρόνο που ορίζεται
στο διάταγµα.
(2) Στην περίπτωση τέτοιας παράλειψης που αναφέρεται στην παράγραφο (α)
του εδαφίου (1), αίτηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού δύναται να γίνει
από οποιοδήποτε µέλος ή πιστωτή της εταιρείας ή από τον έφορο εταιρειών, και
στην περίπτωση τέτοιας παράλειψης όπως αναφέρεται στην παράγραφο (β)
εκείνου του εδαφίου, η αίτηση πρέπει να γίνει από τον εκκαθαριστή, και σε
κάθε περίπτωση το διάταγµα δύναται να διατάσσει ότι όλα τα έξοδα και τα
συναφή της αίτησης θα καταβληθούν από τον παραλήπτη ή διαχειριστή,
ανάλογα µε την περίπτωση.
(3) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν θεωρείται ότι επηρεάζει την εφαρµογή
οποιουδήποτε νόµου που επιβάλλει ποινές στους παραλήπτες σχετικά µε
οποιαδήποτε παράλειψη όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Ερµηνεία αναφορών σε
παραλήπτες και
διαχειριστές.

344. Με το παρόν δηλώνεται ότι, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετικά —
(α) οποιαδήποτε αναφορά στο Νόµο αυτό σε παραλήπτη ή διαχειριστή της
περιουσίας εταιρείας, ή σε παραλήπτη αυτής, περιλαµβάνει αναφορά σε
παραλήπτη ή διαχειριστή, ή (ανάλογα µε την περίπτωση) σε παραλήπτη, µέρους
µόνο εκείνης της περιουσίας και σε παραλήπτη µόνο του εισοδήµατος που
προκύπτει από την περιουσία εκείνη ή από µόνο µέρους της· και
(β) οποιαδήποτε αναφορά στο Νόµο αυτό στο διορισµό παραλήπτη ή
διαχειριστή µε βάση εξουσίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε έγγραφο
περιλαµβάνει αναφορά σε διορισµό που γίνεται µε βάση εξουσίες που, δυνάµει
οποιασδήποτε νοµοθεσίας, εξυπακούονται στο και έχουν ισχύ ωσάν να
περιέχονταν σε έγγραφο.
ΜΕΡΟΣ VII
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΑΝ ΄Η
ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.
Εφαρµογή του Νόµου
σε εταιρείες του
συστάθηκαν και
γράφτηκαν µε βάση
προηγούµενους Νόµους
περί Εταιρειών.

345. Στην εφαρµογή τον Νόµου αυτού σε υφιστάµενες εταιρείες, αυτός
εφαρµόζεται κατά τον ίδιο τρόπο —
(α) στην περίπτωση εταιρείας άλλης από εταιρεία περιορισµένη µε εγγύηση,
ωσάν η εταιρεία είχε συσταθεί και γραφτεί µε βάση το Νόµο αυτό ως εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές·
(β) στην περίπτωση εταιρείας περιορισµένης µε εγγύηση, ωσάν η εταιρεία είχε
συσταθεί και γραφτεί µε βάση το Νόµο αυτό ως εταιρεία περιορισµένη µε
εγγύηση:

1949.
Κεφ. 191.
25 του 1949.

Νοείται ότι αναφορά, ρητή ή σιωπηρή, στην ηµεροµηνία εγγραφής ερµηνεύεται
ως αναφορά στην ηµεροµηνία κατά την οποία η εταιρεία γράφτηκε µε βάση τον
περί Εταιρειών (Περιορισµένης Ευθύνης) Νόµο, ή τον περί Εταιρειών
(Περιορισµένης Ευθύνης µε Εγγύηση) Νόµο, 1949, ανάλογα µε την περίπτωση.
ΜΕΡΟΣ VIII
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Πρόνοιες ως προς την Εγκαθίδρυση Τόπου Εργασίας στη ∆ηµοκρατία.

Εφαρµογή των άρθρων
347 έως 353.

346. Τα άρθρα 347 έως 353, αµφοτέρων συµπεριλαµβανοµένων, εφαρµόζονται
σε όλες τις αλλοδαπές εταιρείες, δηλαδή, εταιρείες που συστάθηκαν εκτός της
∆ηµοκρατίας, που µετά την έναρξη τον Νόµου αυτού, εγκαθιδρύουν τόπο
εργασίας εντός της ∆ηµοκρατίας, και εταιρείες που συστάθηκαν εκτός της
∆ηµοκρατίας οι οποίες εγκαθίδρυσαν πριν από το Νόµο αυτό, τόπο εργασίας
στην ∆ηµοκρατία και συνεχίζουν να έχουν τόπο εργασίας εντός της
∆ηµοκρατίας κατά την έναρξη του Νόµου αυτού.

Έγγραφα κλπ. που
πρέπει να παραδοθούν
στον έφορο από
αλλοδαπές εταιρείες
που διεξάγουν εργασία
στη ∆ηµοκρατία.

347.—(1) Αλλοδαπές εταιρείες που, µετά την έναρξη του Νόµου αυτού,
εγκαθιδρύουν εντός της ∆ηµοκρατίας τόπο εργασία, πρέπει µέσα σε ένα µήνα
από την εγκαθίδρυση του τόπου εργασίας να παραδώσουν στον έφορο
εταιρειών για εγγραφή —
(α) πιστοποιηµένο αντίγραφο του καταστατικού χάρτη, καταστατικού ή
ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της εταιρείας ή άλλου εγγράφου που
συνιστά ή ορίζει τη σύσταση της εταιρείας, και, αν το έγγραφο δεν είναι στην
Αγγλική γλώσσα, πιστοποιηµένο αντίγραφο της µετάφρασής του —
(β) κατάλογο των συµβούλων και γραµµατέα της εταιρείας που περιέχει τις

αναφερόµενες στο εδάφιο (2) λεπτοµέρειες·
(γ) τα ονόµατα και διευθύνσεις ενός ή περισσότερων προσώπων που διαµένουν
στη ∆ηµοκρατία που είναι εξουσιοδοτηµένα να αποδέχονται για λογαριασµό
της εταιρείας επίδοση νοµικών εγγράφων και οποιωνδήποτε ειδοποιήσεων που
απαιτούνται να επιδοθούν στην εταιρεία.
(2) Ο αναφερόµενος κατάλογος στην παράγραφο (β) τον εδαφίου (1) πρέπει να
περιέχει τις ακόλούθες λετιτοµέρειες, δηλαδή —
(α) σχετικά µε καθένα σύµβούλο —
(i) σε περίπτωση ιδιώτη, το παρόν όνοµα και επώνυµό του και οποιοδήποτε
προηγούµενο όνοµα ή επώνυµο, τη συνηθισµένη διεύθυνση διαµονής του, την
εθνικότητα και το επάγγελµά του, αν υπάρχει, ή αν δεν έχει επάγγελµα αλλά
κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση συµβούλου ή συµβούλων, λεπτοµέρειες της
θέσης του συµβούλου ή µιας από εκείνες τις θέσεις συµβούλων· και
(ii) στην περίπτωση νοµικού προσώπου, την επωνυµία του και το εγγεγραµµένο
ή κύριο γραφείο.
(β) σχετικά µε το γραµµατέα ή, όταν υπάρχουν από κοινού γραµµατείς, σχετικά
µε καθένα από αυτούς —
(i) στην περίπτωση ιδιώτη, το παρόν όνοµα και επώνυµο, οποιοδήποτε
προηγούµενο όνοµα και επώνυµο και τη συνηθισµένη διεύθυνση διαµονής του·
και
(ii) στην περίπτωση νοµικού προσώπου, την επωνυµία του και εγγεγραµµένο
γραφείο.
Οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (9) του άρθρου 192 εφαρµόζονται για
τους σκοπούς ερµηνείας αναφορών στο εδάφιο αυτό σε παρόντα και
προηγούµενα ονόµατα και επώνυµα όπως αυτές εφαρµόζονται για το σκοπό της
ερµηνείας των αναφορών αυτών σε εκείνο το άρθρο.

1949 Κεφ. 191.

(3) Αλλοδαπές εταιρείες, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1),
αν κατά την ηµεροµηνία έναρξης του Νόµου αυτού δεν παρέδωσαν στον έφορο
στην περίπτωση εταιρείας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 146 του
περί Εταιρειών (Περιορισµένης Ευθύνης) Νόµου, τα έγγραφα και λεπτοµέρειες
που ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου εκείνου συνεχίζουν να έχουν την
υποχρέωση να παραδώσουν τα έγγραφα εκείνα και λεπτοµέρειες σύµφωνα µε
τους πιο πάνω Νόµους.
(4) Αν οποιαδήποτε αλλοδαπή εταιρεία παύει να έχει τόπο εργασίας εντός της
∆ηµοκρατίας, πρέπει αµέσως, να ειδοποιήσει τον έφορο εταιρειών για το
γεγονός αυτό, και από την ηµεροµηνία που δίνεται η ειδοποίηση, η υποχρέωση
της εταιρείας να παραδώσει οποιοδήποτε έγγραφο στον έφορο παύει.

Εξουσία αλλοδαπής
εταιρείας να κατέχει
ακίνητη περιουσία.
1949 Κεφ. 191.

348. Όταν αλλοδαπή εταιρεία παρέδωσε στον έφορο εταιρειών —
(α) στην περίπτωση εταιρείας που εφαρµόζεται το άρθρο 347, τα έγγραφα και
λεπτοµέρειες που αναφέρονται σε αυτό·
(β) στην περίπτωση εταιρείας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 146
του περί Εταιρειών (Περιορισµένης Ευθύνης) Νόµου, τα έγγραφα και
λεπτοµέρειες που ορίζονται στο εδάφιο (1) εκείνου του άρθρου,
έχει την ίδια εξουσία να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία εντός της ∆ηµοκρατίας
ωσάν να ήταν εταιρεία που είχε συσταθεί µε βάση το Νόµο αυτό.

Έκθεση που πρέπει να

349. Αν έγινε οποιαδήποτε αλλαγή —
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παραδίδεται από
αλλοδαπή εταιρεία όταν
έγγραφα κλπ.,
αλλάχτηκαν.

(α) στον καταστατικό χάρτη, καταστατικό, ή ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό
αλλοδαπής εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο όπως αναφέρθηκε πιο
πάνω· ή
(β) τους συµβούλους ή γραµµατέα αλλοδαπής εταιρείας ή στις λεπτοµέρειες
που περιέχονται στον κατάλογο των συµβούλων ναι γραµµατέα · ή
(γ) τα ονόµατα ή διευθύνσεις των προσώπων που εξουσιοδοτήθηκαν να
αποδέχονται επίδοση για λογαριασµό αλλοδαπής εταιρείας,
η εταιρεία πρέπει, µέσα στον καθορισµένο χρόνο, να παραδώσει στον έφορο
για εγγραφή έκθεση που να περιέχει τις καθορισµένες λεπτοµέρειες της
αλλαγής.

Λογαριασµοί
αλλοδαπής εταιρείας.

350.—(1) Κάθε αλλοδαπή εταιρεία πρέπει, σε κάθε ηµερολογιακό έτος, να
ετοιµάζει ισολογισµό και λογαριασµό κέρδους και ζηµιάς και, αν η εταιρεία
είναι µητρική εταιρεία, λογαριασµούς συγκροτηµάτων, σε τέτοιο τύπο, και που
περιέχουν τέτοιες λεπτοµέρειες και που περιλαµβάνουν τέτοια έγγραφα, που µε
βάση τις διατάξεις τον Νόµου αυτού (τηρουµένων ωστόσο, οποιωνδήποτε
καθορισµένων εξαιρέσεων) θα απαιτείτο από αυτήν, αν αυτή ήταν εταιρεία µε
την έννοια του Νόµου αυτού, να ετοιµάσει και θέσει ενώπιον της εταιρείας σε
γενική συνέλευση, και να παραδίνει αντίγραφα αυτών των εγγράφων στον
έφορο εταιρειών:
Νοείται ότι εταιρεία που γράφτηκε µε βάση το νόµο σχετικά µε εταιρείες που
ισχύει εκάστοτε στη Μεγάλη Βρεττανία δεν χρειάζεται να συµµορφωθεί µε τις
πιο πάνω διατάξεις του εδαφίου αυτού αν παραδοθεί στον έφορο πιστοποιητικό
υπογραµµένο από διευθυντή και το γραµµατέα της εταιρείας ότι η εταιρεία
αυτή είναι εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία, κατά την ηµεροµηνία του
πιστοποιητικού.
(2) Αν οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο όπως αναφέρθηκε στο εδάφιο (1) δεν είναι
στη Αγγλική γλώσσα πρέπει να επισυναφθεί σε αυτό πιστοποιηµένη µετάφραση
αυτού.

Υποχρέωση δήλωσης
επωνυµίας αλλοδαπής
εταιρείας, κατά πόσο
είναι περιορισµένης
ευθύνης, και χώρα στην
οποία συστάθηκε.

351. Κάθε αλλοδαπή εταιρεία πρέπει —
(α) σε κάθε πρόσκληση για εγγραφή που προσκαλεί για εγγραφή σε µετοχές της
ή οµόλογα µέσα στη ∆ηµοκρατία να δηλώνει τη χώρα που συστάθηκε η
εταιρεία· και
(β) να εκθέτει ευκρινώς σε κάθε µέρος όπου διεξάγει εργασία στην ∆ηµοκρατία
την επωνυµία της εταιρείας και τη χώρα που συστάθηκε· και
(γ) να µεριµνά ώστε η επωνυµία της εταιρείας και της χώρας που συστάθηκε να
αναφέρεται µε ευανάγνωστα στοιχεία σε όλα τα έντυπα λογαριασµών και
επιστολόχαρτα, και σε όλες τις ειδοποιήσεις και άλλες επίσηµες δηµοσιεύσεις
της εταιρείας· και
(δ) αν η ευθύνη των µελών της εταιρείας είναι περιορισµένη, να µεριµνά ώστε
ειδοποίηση του γεγονότος αυτού να αναφέρεται µε ευανάγνωστα στοιχεία σε
καθεµιά τέτοια πρόσκληση για εγγραφή όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και σε όλα
τα έντυπα λογαριασµών, επιστολόχαρτα, ειδοποιήσεις και άλλες επίσηµες
δηµοσιεύσεις της εταιρείας εντός της ∆ηµοκρατίας και να επικολλάται σε κάθε
µέρος όπου διεξάγει τις εργασίες της.

Επίδοση σε αλλοδαπή
εταιρεία.

352. Οποιοδήποτε νοµικό έγγραφο ή ειδοποίηση που απαιτείται να επιδοθεί σε
αλλοδαπή εταιρεία επιδίδεται ικανοποιητικά αν κοινοποιηθεί σε οποιοδήποτε
πρόσωπο που το όνοµά του έχει παραδοθεί στον έφορο µε βάση τις πιο πάνω
διατάξεις του Μέρους αυτού και εγκαταλειφθεί ή αποσταλεί µε το ταχυδροµείο
στη διεύθυνση που δόθηκε στον έφορο µε τον τρόπο αυτό:

Νοείται ότι —
(α) όταν οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία παραλείπει να παραδώσει στον έφορο το
όνοµα και διεύθυνση προσώπου που διαµένει στην ∆ηµοκρατία που είναι
εξουσιοδοτηµένο να δέχεται για λογαριασµό της εταιρείας επίδοση νοµικών
εγγράφων ή ειδοποιήσεις ή
(β) αν οποτεδήποτε όλα τα πρόσωπα που τα ονόµατα και οι διευθύνσεις
παραδόθηκαν µε τον τρόπο αυτό, πέθαναν ή έπαυσαν να διαµένουν µε τον
τρόπο αυτό, ή αρνούνται να αποδεχτούν επίδοση για λογαριασµό της εταιρείας,
ή για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να τους γίνει επίδοση,
έγγραφο δύναται να επιδοθεί στην εταιρεία αφήνοντάς το ή αποστέλλοντάς το
µε το ταχυδροµείο σε οποιοδήποτε τόπο εργασίας που ιδρύθηκε από την
εταιρεία στη ∆ηµοκρατία.
Ποινές.

4 του 166 του 1987.
4 του 166 του 1987.

Ερµηνεία των άρθρων
347 έως 353.

353. Αν οποιαδήποτε αλλοδαπή εταιρεία παραλείπει να συµµορφωθεί µε
οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις του Μέρους αυτού η εταιρεία, και
κάθε αξιωµατούχος ή αντιπρόσωπος της εταιρείας που εν γνώσει του και
εσκεµµένα εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την παράλειψη, υπόκειται στην πληρωµή
προστίµου που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες, ή σε περίπτωση
συνεχιζόµενου αδικήµατος, σε είκοσι πέντε λίρες για κάθε ηµέρα που
συνεχίζεται η παράλειψη.
354. Για τους σκοπούς των προηγούµενων διατάξεων του Μέρους αυτού —
ο όρος "πιστοποιηµένο" σηµαίνει πιστοποιηµένο µε τον καθορισµένο τρόπο για
να αποτελεί πιστό αντίγραφο ή πιστή µετάφραση.
ο όρος "σύµβουλος" σχετικά µε εταιρεία περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο
που σύµφωνα µε τις οδηγίες ή εντολές του συνηθίζουν να ενεργούν οι
σύµβουλοι της εταιρείας.
ο όρος "τόπος εργασίας" περιλαµβάνει γραφείο µεταβιβάσεων µετοχών ή
εγγραφής µετοχών.
ο όρος "πρόσκληση για εγγραφή" έχει την ίδια σηµασία όπως όταν
χρησιµοποιείται σχετικά µε εταιρεία που συστάθηκε µε βάση το Νόµο αυτό.
ο όρος "γραµµατέας" περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει τη θέση
γραµµατέα µε οποιαδήποτε ονοµασία και αν καλείται.
Προσκλήσεις για εγγραφή

Χρονολόγηση της
πρόσκλησης για
εγγραφή και
λεπτοµέρειες που
πρέπει να περιέχονται
σε αυτή.

355.—(1) ∆εν είναι νόµιµο για οποιοδήποτε πρόσωπο να εκδώσει,
κυκλοφορήσει ή διανέµει στη ∆ηµοκρατία οποιαδήποτε πρόσκληση για
εγγραφή που να προσφέρει για εγγραφή µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα
εταιρείας που συστάθηκε ή θα συσταθεί εκτός της ∆ηµοκρατίας ανεξάρτητα αν
η εταιρεία έχει ή δεν έχει εγκαθιδρύσει τόπο εργασίας της ή όταν συστάθηκε θα
ή δεν θα εγκαθιδρύσει τόπο εργασίας της εντός της ∆ηµοκρατίας εκτός αν η
πρόσκληση για εγγραφή είναι χρονολογηµένη και —
(α) περιλαµβάνει λεπτοµέρειες που αφορούν τα ακόλουθα θέµατα:
(i) το έγγραφο σύστασης ή έγγραφο που ορίζει τη σύσταση της εταιρείας·
(ii) τους νόµους ή διατάξεις που έχουν ισχύ νόµου, µε ή µε βάση των οποίων
έγινε η σύσταση της εταιρείας·
(iii) διεύθυνση εντός της ∆ηµοκρατίας όπου δύνανται να επιθεωρηθούν το
αναφερόµενο έγγραφο, νόµοι ή διατάξεις, ή αντίγραφά τους, και αν αυτά είναι
σε ξένη γλώσσα µετάφρασή τους πιστοποιηµένη µε τον καθορισµένο τρόπο·

(iv) την ηµεροµηνία και τη χώρα που η εταιρεία συστάθηκε·
(v) κατά πόσο η εταιρεία εγκαθίδρυσε τόπο εργασίας εντός της ∆ηµοκρατίας
και, αν το εγκαθίδρυσε, τη διεύθυνση του κεντρικού γραφείου της εντός της
∆ηµοκρατίας.
Τέταρτο Παράρτηµα.

(β) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, εκθέτει τα θέµατα που
αναφέρονται στο Μέρος Ι τον Τέταρτου Παραρτήµατος και παραθέτει τις
εκθέσεις που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ εκείνου του Παραρτήµατος,
τηρουµένων πάντοτε των διατάξεων που περιέχονται στο Μέρος ΙΙΙ του
Παραρτήµατος εκείνου:
Νοείται ότι οι πρόνοιες των υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii) της παραγράφου
(α) δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση πρόσκλησης για εγγραφή που εκδόθηκε
περισσότερο από δύο έτη µετά την ηµεροµηνία που η εταιρεία δικαιούται να
αρχίσει εργασία, και, κατά την εφαρµογή τον Μέρους Ι του Τέταρτου
Παραρτήµατος για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, η παράγραφος 2 αυτού
εφαρµόζεται µε την αντικατάσταση, της αναφοράς στο καταστατικό, σε
αναφορά στη σύσταση της εταιρείας.
(2) Οποιοσδήποτε όρος που απαιτεί ή δεσµεύει αιτητή για µετοχές ή χρεωστικά
οµόλογα να αποφύγει συµµόρφωση µε οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται
δυνάµει της παραγράφου (α) ή (β) του εδαφίου (1), ή που φέρεται να αποδίδει
σε αυτόν ειδοποίηση οποιασδήποτε σύµβασης, εγγράφου ή θέµατος που
αναφέρεται ειδικά στην πρόσκληση για εγγραφή, είναι άκυρη.
(3) ∆εν είναι νόµιµο για οποιοδήποτε πρόσωπο να εκδώσει σε οποιοδήποτε
πρόσωπο εντός της ∆ηµοκρατίας τύπο αίτησης για µετοχές ή χρεωστικά
οµόλογα τέτοιας εταιρείας ή προτεινόµενης εταιρείας όπως αναφέρεται στο
εδάφιο (1) εκτός αν ο τύπος εκδίδεται µε πρόσκληση για εγγραφή που
συµµορφώνεται µε το Μέρος αυτό και η έκδοσή της στη ∆ηµοκρατία δεν
αντίκειται προς τις διατάξεις του άρθρου 357 του Νόµου αυτού:
Νοείται ότι το εδάφιο αυτό δεν εφαρµόζεται αν φανεί ότι ο τύπος της αίτησης
εκδόθηκε αναφορικά µε καλή τη πίστει πρόσκληση σε πρόσωπο να συνάψει
συµφωνία εξασφάλισης σχετικά µε τις µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα.
(4) Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης ή παράβασης οποιωνδήποτε των
διατάξεων που επιβάλλονται από τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1),
σύµβουλος ή άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για την πρόσκληση για εγγραφή δεν έχει
οποιαδήποτε ευθύνη εξαιτίας της µη συµµόρφωσης ή παράβασης αν —
(α) αναφορικά µε οποιοδήποτε ζήτηµα που δεν αποκαλύπτεται, αποδείξει ότι
δεν ήταν ενήµερος γι’ αυτό· ή
(β) αποδείξει ότι η µη συµµόρφωση ή παράβαση προέκυψε από ένα έντιµο
λάθος για γεγονός από µέρους του· ή
(γ) η µη συµµόρφωση ή παράβαση ήταν σχετικά µε θέµατα που κατά τη γνώµη
του ∆ικαστηρίου που ασχολείται µε την υπόθεση, ήταν επουσιώδη ή ήταν
τέτοια ώστε, κατά τη γνώµη τον ∆ικαστηρίου εκείνου, έχοντας υπόψη όλα τα
περιστατικά της υπόθεσης, έπρεπε εύλογα να συγχωρηθεί:
262971282
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Νοείται ότι, στην περίπτωση παράλειψης να περιληφθεί έκθεση στην
πρόσκληση για εγγραφή σχετικά µε τα ζητήµατα που αναφέρονται στην
παράγραφο 16 του Τέταρτου Παραρτήµατος, κανένας σύµβουλος ή άλλο
πρόσωπο δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη εξαιτίας της παράλειψης εκτός αν
αποδειχθεί ότι αυτός γνώριζε τα θέµατα που δεν αποκαλύφθηκαν.
(5) Το άρθρο αυτό —
(α) δεν εφαρµόζεται στην έκδοση σε υφιστάµενα µέλη ή κατόχους χρεωστικών

οµολόγων εταιρείας πρόσκλησης για εγγραφή ή τύπο αίτησης σχετικά µε
µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα της εταιρείας, ανεξάρτητα αν ο αιτητής για
µετοχές ή οµόλογα θα ή δεν θα έχει το δικαίωµα αποποίησης προς όφελος
άλλων προσώπων· και
(β) εκτός στην έκταση που αυτό απαιτεί όπως πρόσκληση για εγγραφή
χρονολογείται, δεν εφαρµόζεται στην έκδοση πρόσκλησης για εγγραφή σχετικά
µε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που είναι ή πρέπει να είναι καθόλα
οµοιόµορφα µε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που εκδόθηκαν προηγούµενα και
που προς το παρόν συναλλάσσονται ή αναφέρονται σε καθορισµένο
χρηµατιστήριο,
αλλά, τηρουµένων όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το άρθρο αυτό θα εφαρµόζεται
στην πρόσκληση για εγγραφή ή τύπο αίτησης ανεξάρτητα αν εκδόθηκε κατά ή
αναφορικά µε τη σύσταση της εταιρείας ή µεταγενέστερα.
(6) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν περιορίζει ή µειώνει οποιαδήποτε
ευθύνη που δυνατό να έχει οποιοδήποτε πρόσωπο σύµφωνα µε το γενικό νόµο
ή το Νόµο αυτό, εκτός από το άρθρο αυτό.
Αποκλεισµός του
άρθρου 355 και
χαλάρωση του
Τέταρτου
Παραρτήµατος στην
περίπτωση ορισµένων
προσκλήσεων για
εγγραφή.

356.—(1) Όταν —
(α) προτείνεται η προσφορά προς το κοινό µε πρόσκληση για εγγραφή που
εκδίδεται γενικά οποιωνδήποτε µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων εταιρείας που
συστάθηκε ή θα συσταθεί εκτός της ∆ηµοκρατίας, ανεξάρτητα αν η εταιρεία
έχει ή δεν έχει εγκαθιδρύσει, ή όταν συσταθεί θα εγκαθιδρύσει ή όχι, τόπο
εργασίας στη ∆ηµοκρατία ·και
(β) γίνεται αίτηση σε καθορισµένο χρηµατιστήριο για άδεια συναλλαγής των
µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων εκείνων στο χρηµατιστήριο ή αναφοράς στο
χρηµατιστήριο εκείνο,
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δύναται µετά από αίτηση του αιτητή να δοθεί από ή για λογαριασµό του
χρηµατιστηρίου πιστοποιητικό εξαίρεσης, δηλαδή, πιστοποιητικό ότι, έχοντας
υπόψη τις προτάσεις (όπως παρουσιάζονται στην αίτηση) ως προς το µέγεθος
και άλλα περιστατικά της έκδοσης των µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων και
ως προς οποιοδήποτε περιορισµό του αριθµού και της κατηγορίας των
προσώπων προς τα οποία θα γίνει η προσφορά, η συµµόρφωση µε τις πρόνοιες
του Τέταρτου Παραρτήµατος θα είναι υπερβολικά επαχθείς.
(2) Αν δοθεί πιστοποιητικό εξαίρεσης, και αν οι πιο πάνω αναφερόµενες
προτάσεις τηρηθούν και οι λεπτοµέρειες και πληροφορίες που απαιτούνται να
δηµοσιευτούν αναφορικά µε την αίτηση για άδεια στο χρηµατιστήριο
δηµοσιεύονται µε τον τρόπο αυτό, τότε —
(α) πρόσκληση για εγγραφή που παρέχει λεπτοµέρειες και πληροφορίες όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω µε τον τύπο που απαιτείται να δηµοσιευτεί λογίζεται ότι
ικανοποιεί τις απαιτήσεις τον Τέταρτου Παραρτήµατος· και
(β) εκτός στην έκταση που απαιτεί τη χρονολόγηση πρόσκλησης για εγγραφή,
το τελευταίο πιο πάνω άρθρο δεν εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε έκδοση, µετά
την παραχώρηση της άδειας που ζητήθηκε, πρόσκλησης για εγγραφή ή τύπο
αίτησης που αφορά µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα.

∆ιατάξεις ως προς τη
συγκατάθεση
εµπειρογνώµονα, και
παραχώρηση.

357.—(1) ∆εν είναι νόµιµο για οποιοδήποτε πρόσωπο να εκδώσει,
κυκλοφορήσει ή διανέµει στη ∆ηµοκρατία οποιαδήποτε πρόσκληση για
εγγραφή που προσφέρει για εγγραφή µετοχές ή οµόλογα εταιρείας που
συστάθηκε ή θα συσταθεί εκτός της ∆ηµοκρατίας, ανεξάρτητα αν η εταιρεία
έχει ή όχι εγκαθιδρύσει, ή όταν συσταθεί θα εγκαθιδρύσει ή όχι,τόπο εργασίας
στη ∆ηµοκρατία, —
(α) αν, όταν η πρόσκληση για εγγραφή περιλαµβάνει δήλωση που φέρεται ότι
έγινε από εµπειρογνώµονα, αυτός δεν έδωσε, ή πριν από την παράδοση της

πρόσκλησης για εγγραφή προς εγγραφή απέσυρε, τη γραπτή συγκατάθεσή του
για την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή µε τη δήλωση που
περιλαµβάνεται στον τύπο και περιεχόµενο που περιλαµβάνεται ή δεν φαίνεται
στην πρόσκληση για εγγραφή δήλωση ότι έδωσε και δεν απέσυρε τη
συγκατάθεσή του όπως προαναφέρθηκε· ή
(β) αν η πρόσκληση για εγγραφή δεν έχει το αποτέλεσµα, όταν γίνεται µετά από
αίτηση σύµφωνα µε αυτή, να καταστήσει όλα τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα
δεσµευµένα από όλες τις διατάξεις (άλλες από τις διατάξεις για τις ποινές) του
άρθρου 49, στην έκταση που εφαρµόζεται.
(2) Στο άρθρο αυτό ο όρος "εµπειρογνώµονας" περιλαµβάνει, µηχανικό,
εκτιµητή, λογιστή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου το επάγγελµα
του παρέχει εξουσία να εκδίδει δήλωση, και για τους σκοπούς του άρθρου
αυτού δήλωση λογίζεται ότι περιλαµβάνεται σε πρόσκληση για εγγραφή αν
περιλαµβάνεται σε αυτή ή σε οποιαδήποτε αναφορά ή υπόµνηµα που φαίνεται
στην αρχή της ή που ενσωµατώνεται σε αυτή µε αναφορά ή εκδίδεται µαζί της.
Εγγραφή της
πρόσκλησης για
εγγραφή.

358.—(1) ∆εν είναι νόµιµο για οποιοδήποτε πρόσωπο να εκδώσει,
κυκλοφορήσει ή διανέµει στη ∆ηµοκρατία οποιαδήποτε πρόσκληση για
εγγραφή που προσφέρει για εγγραφή µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα εταιρείας
που συστάθηκε ή θα συσταθεί εκτός της ∆ηµοκρατίας, ανεξάρτητα αν η
εταιρεία έχει ή δεν έχει εγκαθιδρύσει, ή όταν συσταθεί θα εγκαθιδρύσει ή όχι,
τόπο εργασίας εντός της ∆ηµοκρατίας, εκτός αν πριν από την έκδοση,
κυκλοφορία, ή διανοµή της πρόσκλησης για εγγραφή εντός της ∆ηµοκρατίας,
αντίγραφό της πιστοποιηµένο από τον πρόεδρο και δύο άλλους συµβούλους της
εταιρείας ότι εγκρίθηκε µε ψήφισµα του σώµατος που διευθύνει, παραδόθηκε
για εγγραφή στον έφορο εταιρειών, και η πρόσκληση για εγγραφή δηλώνει
στην αρχή της ότι παραδόθηκε µε τον τρόπο αυτό, και οπισθογραφήθηκε πάνω
ή επισυνάφτηκε στο αντίγραφο —
(α) οποιαδήποτε συγκατάθεση για την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή
που απαιτείται από το άρθρο 357·
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(β) αντίγραφο οποιασδήποτε σύµβασης που απαιτείται από την παράγραφο 14
του Τέταρτου Παραρτήµατος να εκτίθεται στην πρόσκληση για εγγραφή ή,
στην περίπτωση που σύµβαση δεν έγινε γραπτώς, υπόµνηµα µε πλήρεις
λεπτοµέρειές της ή, αν στην περίπτωση πρόσκλησης για εγγραφή που θεωρείται
δυνάµει πιστοποιητικού που παραχωρήθηκε µε βάση το άρθρο 356 ότι
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις εκείνου του Παραρτήµατος, σύµβαση ή
αντίγραφό της ή υπόµνηµα της σύµβασης απαιτείται να είναι διαθέσιµο για
επιθεώρηση αναφορικά µε την αίτηση που γίνεται µε βάση το άρθρο εκείνο στο
υπό αναφορά χρηµατιστήριο, αντίγραφο ή, ανάλογα µε την περίπτωση,
υπόµνηµα εκείνης της σύµβασης· και
(γ) όταν τα πρόσωπα που κάνουν οποιαδήποτε έκθεση που απαιτείται από το
Μέρος ΙΙ εκείνου του Παραρτήµατος, έκαναν σε αυτήν, ή χωρίς να δώσουν
τους λόγους, έχουν δηλώσει σε αυτήν οποιεσδήποτε προσαρµογές όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 29 εκείνου του Παραρτήµατος, γραπτή δήλωση
υπογραµµένη από τα πρόσωπα εκείνα που να καθορίζουν τις προσαρµογές και
να δίνουν τους λόγους για αυτές.
(2) Οι αναφορές στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) στο αντίγραφο σύµβασης
που απαιτείται από αυτή να οπισθογραφηθεί ή να επισυναφθεί σε αντίγραφο
της πρόσκλησης για εγγραφή πρέπει, στην περίπτωση σύµβασης εξολοκλήρου
ή µερικώς σε ξένη γλώσσα, να εκλαµβάνονται ως αναφορές σε αντίγραφο της
µετάφρασης της σύµβασης στα Αγγλικά ή αντίγραφο µε ενσωµατωµένη
µετάφραση στα Αγγλικά των µερών εκείνων που είναι σε ξένη γλώσσα,
ανάλογα µε την περίπτωση, που είναι µετάφραση πιστοποιηµένη µε τον
καθορισµένο τρόπο ως πιστή µετάφραση, και η αναφορά σε αντίγραφο
σύµβασης που απαιτείται να είναι διαθέσιµη για επιθεώρηση περιλαµβάνει
αναφορά σε αντίγραφο µετάφρασης ή αντίγραφο µε ενσωµατωµένη µετάφραση
µερών της.

Ποινή για παράβαση
των άρθρων 353
έως 358.
3 του 166 του 1987.

359. Οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι εν γνώσει του υπεύθυνο για την έκδοση,
κυκλοφορία ή διανοµή της πρόσκλησης για εγγραφή, ή για την έκδοση τύπου
αίτησης για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα, κατά παράβαση οποιωνδήποτε
διατάξεων των άρθρων 355 έως 358 υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει
τα δύο έτη ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και
στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίµου.

Αστική ευθύνη για
εσφαλµένες εκθέσεις
στην πρόσκληση για
εγγραφή.

360. Το άρθρο 43 επεκτείνεται σε κάθε πρόσκληση για εγγραφή που προσφέρει
για εγγραφή µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα εταιρείας που συστάθηκε ή θα
συσταθεί εκτός της ∆ηµοκρατίας, ανεξάρτητα αν η εταιρεία έχει ή δεν έχει
εγκαθιδρύσει, ή όταν συσταθεί θα ή δεν θα εγκαθιδρύσει, τόπο εργασίας εντός
της ∆ηµοκρατίας, µε την αντικατάσταση, των αναφορών στο άρθρο 40, σε
αναφορές στο άρθρο 357.

Ερµηνεία των προνοιών
που αφορούν τις
προσκλήσεις για
εγγραφή.

361.—(1) Όταν οποιοδήποτε έγγραφο µε το οποίο οποιεσδήποτε µετοχές ή
χρεωστικά οµόλογα εταιρείας πού συστάθηκε εκτός της ∆ηµοκρατίας
προσφέρονται για πώληση στο κοινό, αν η ενδιαφερόµενη εταιρεία ήταν
εταιρεία µε την έννοια τον Νόµου αυτού, θα λογιζόταν δυνάµει του άρθρου 45
ως πρόσκληση για εγγραφή που εκδίδεται από την εταιρεία, το έγγραφο εκείνο
θα λογίζεται, για τους σκοπούς του Μέρους αυτού ως πρόσκληση για εγγραφή
που εκδίδεται από την εταιρεία.
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(2) Προσφορά µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων για εγγραφή ή πώληση σε
οποιοδήποτε πρόσωπο που η συνηθισµένη του εργασία είναι να αγοράζει ή
πωλεί µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα, είτε ως κύριος ή αντιπρόσωπος, δεν
λογίζεται ως προσφορά προς το κοινό για τους σκοπούς του Μέρους αυτού.
(3) Στο Μέρος αυτό οι φράσεις "πρόσκληση για εγγραφή", "µετοχές" και
"χρεωστικά οµόλογα" έχουν την ίδια έννοια όπως όταν χρησιµοποιούνται
σχετικά µε εταιρεία που συστάθηκε µε βάση το Νόµο αυτό.
∆ιάλυση
∆ιάλυση αλλοδαπών
εταιρειών.
2 του 9 του 1968.

362. Εταιρεία που συστάθηκε εκτός της ∆ηµοκρατίας ή που διεξάγει εργασία
σε αυτή, ή αφού διεξήγαγε εργασία εντός της ∆ηµοκρατίας παύει τη διεξαγωγή
της, δύναται να διαλυθεί από το ∆ικαστήριο δννάµει των διατάξεων του Νόµου
αυτού ανεξάρτητα αν διαλύθηκε ή έπαυσε διαφορετικά να υφίσταται ή όχι ως
εταιρεία δυνάµει των νόµων της χώρας µε βάση τους οποίους αυτή συστάθηκε.
ΜΕΡΟΣ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Γραφεία εγγραφής.

363.—(1) Για τους σκοπούς εγγραφής εταιρειών µε βάση το Νόµο αυτό,
υπάρχει γραφείο εντός της ∆ηµοκρατίας σε τέτοιο µέρος που το Υπουργικό
Συµβούλιο θεωρεί πρέπον.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διορίσει τέτοιους εφόρους, βοηθούς
εφόρους, υπαλλήλους και υπηρέτες που το Υπουργικό Συµβούλιο θεωρεί
αναγκαίους για την εγγραφή εταιρειών µε βάση το Νόµο αυτό, και δύναται να
εκδίδει κανονισµούς σχετικά µε τα καθήκοντά τους, και δύναται να παύει
οποιαδήποτε πρόσωπα που διορίστηκαν µε τον τρόπο αυτό.
(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διατάξει να ετοιµαστεί σφραγίδα ή
σφραγίδες για την επικύρωση εγγράφων που απαιτούνται ή συνδέονται µε την
εγγραφή εταιρειών.
(4) Οποτεδήποτε, οποιαδήποτε πράξη διατάσσεται µε το Νόµο αυτό να γίνεται
στον ή από τον έφορο εταιρειών, µέχρι το Υπουργικό Συµβούλιο διατάξει
διαφορετικά, γίνεται στον ή από τον υφιστάµενο έφορο εταιρειών, ή στην
απουσία του στον ή από τέτοιο πρόσωπο όπως το Υπουργικό Συµβούλιο

δύναται από καιρό σε καιρό να εξουσιοδοτήσει:
Νοείται ότι, στην περίπτωση που το Υπουργικό Συµβούλιο αλλάξει τη σύνθεση
τον υφιστάµενου αρχείου εγγραφής, οποιαδήποτε τέτοια πράξη πρέπει να
εκτελεστεί στον ή από τέτοιο λειτουργό και σε τέτοιο µέρος αναφορικά µε την
τοπική θέση των εγγεγραµµένων γραφείων που πρέπει να εγγραφούν όπως το
Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να ορίσει.
Τέλη και δικαιώµατα
που καταβάλλονται
στον έφορο
κατατίθενται από αυτόν
στο Πάγιο Ταµείο της
∆ηµοκρατίας.
10 του 76 του 1977.

364. Όλα τα τέλη και δικαιώµατα που καταβάλλονται στον έφορο κατατίθενται
από αυτόν στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας.

Επιθεώρηση,
παρουσίαση και
απόδειξη εγγράφων που
φυλάγονται από τον
έφορο.
11 (α) (β) του 76 του
1977.

365.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται —
(α) να επιθεωρήσει τα έγγραφα που φυλάγονται από τον έφορο εταιρειών µε
πληρωµή τέτοιου δικαιώµατος που ήθελε οριστεί από το Υπουργικό
Συµβούλιο·
(β) να ζητήσει πιστοποιητικό σύστασης οποιασδήποτε εταιρείας, ή αντίγραφο ή
απόσπασµα οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή όποιοδήποτε µέρος οποιουδήποτε
άλλου εγγράφου, πιστοποιηµένο από τον έφορο, µε πληρωµή για το
πιστοποιητικό, πιστοποιηµένο αντίγραφο ή απόσπασµα, τέτοιων δικαιωµάτων
που ήθελε ορίσει το Υπουργικό Συµβούλιο.
Νοείται ότι, —
(i) σχετικά µε τα έγγραφα που παραδόθηκαν στον έφορο µαζί µε πρόσκληση
για εγγραφή σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του
εδαφίου (1) του άρθρου 41, τα δικαιώµατα που παραχωρούνται από το εδάφιο
αυτό ασκούνται µόνο µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της πρόσκλησης για εγγραφή ή µετά από άδεια του Υπουργικού
Συµβουλίου και σχετικά µε τα έγγραφα που παραδόθηκαν µε τον τρόπο αυτό
σύµφώνα µε την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 358 τα πιο πάνω
δικαιώµατα ασκούνται µόνο µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες από την ηµεροµηνία
της πρόσκλησης για εγγραφή ή µετά από άδεια του Υπουργικού Συµβουλίου·
και
(ii) το δικαίωµα που παρέχεται από την παράγραφο (α) του εδαφίου αυτού δεν
εκτείνεται σε οποιοδήποτε αντίγραφο που αποστέλλεται στον έφορο µε βάση το
άρθρο 340 σε δήλωση ως προς την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας ή ως
προς οποιαδήποτε σχόλια του παραλήπτη ή του διαδόχου του ή συνεχίζοντα
παραλήπτη ή διαχειριστή, αλλά µόνο στην περίληψη τους, εκτός όταν το
πρόσωπο που αξιώνει το δικαίωµα είναι πρόσωπο ή αντιπρόσωπος προσώπου
που δηλώνει εγγράφως ότι είναι µέλος ή πιστωτής της εταιρείας που
αναφέρεται η έκθεση, και το δικαίωµα που παρέχεται από την παράγραφο (β)
περιορίζεται ανάλογα.
(2) Κανένα ένταλµα που να εξαναγκάζει την παρουσίαση οποιουδήποτε
εγγράφου, το οποίο φυλάγεται από τον έφορο δεν εκδίδεται από οποιοδήποτε
∆ικαστήριο εκτός µετά από άδεια του ∆ικαστηρίου εκείνου, και οποιοδήποτε
τέτοιο ένταλµα αν εκδοθεί φέρει δήλωση ότι εκδόθηκε µετά από άδεια του
∆ικαστηρίου.
(3) Αντίγραφο, ή απόσπασµα από, οποιοδήποτε έγγραφο που φυλάγεται και
γράφτηκε στο γραφείο εγγραφής εταιρειών, πιστοποιηµένο ότι είναι πιστό
αντίγραφο από τον έφορο ή άλλο λειτουργό κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν (η επίσηµη θέση του οποίου δεν χρειάζεται απόδειξη) είναι αποδεκτό ως
µαρτυρία σε οποιαδήποτε νοµική διαδικασία ότι έχει ισάξια εγκυρότητα µε το
πρωτότυπο έγγραφο.

3 του 166 του 1987.
Εφαρµογή καθήκοντος
εταιρείας να υποβάλλει
εκθέσεις στον έφορο.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο που δηλώνει ψευδώς, γραπτώς ότι το ίδιο για τους
σκοπούς της επιφύλαξης (ii) του εδαφίου (1) είναι µέλος ή πιστωτής εταιρείας
υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.
366.—(1) Αν εταιρεία, παραλείψει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε διάταξη
του Νόµου αυτού η οποία απαιτεί από αυτή να καταχωρήσει, παραδώσει ή
αποστείλει στον έφορο εταιρειών οποιαδήποτε έκθεση, λογαριασµό ή άλλο
έγγραφο, ή να ειδοποιήσει για οποιοδήποτε θέµα, παραλείπει να επανορθώσει
την παράλειψη µέσα σε δεκατέσσερις ηµέρες µετά την επίδοση προς την
εταιρεία ειδοποίησης που να της ζητεί να επανορθώσει, το ∆ικαστήριο δύναται,
µε αίτηση που γίνεται σε αυτό από οποιοδήποτε µέλος ή πιστωτή της εταιρείας
ή από τον έφορο εταιρειών, να εκδώσει διάταγµα που να διατάσσει την εταιρεία
και οποιοδήποτε αξιωµατούχο της να επανορθώσει την παράλειψη µέσα σε
τέτοιο χρόνο που δυνατό να οριστεί στο διάταγµα.
(2) Οποιοδήποτε τέτοιο διάταγµα δύναται να ορίζει ότι όλα τα έξοδα και τα
συναφή της αίτησης θα πληρωθούν από την εταιρεία ή από οποιουσδήποτε
αξιωµατούχους της εταιρείας που ευθύνονται για την πα ράλειψη.
(3) Καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν εκλαµβάνεται ότι παραβλάπτει τη
λειτουργία οποιουδήποτε νόµου που επιβάλλει ποινές σε εταιρεία ή στους
αξιωµατούχους της σχετικά µε τέτοια παράλειψη όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.
ΜΕΡΟΣ X
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ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Απαγόρευση
διεξαγωγής τραπεζικών
εργασιών µε
περισσότερα από δέκα
µέλη.

367. Καµιά εταιρεία ή οργανισµός που αποτελείται από περισσότερα από δέκα
πρόσωπα δε συστήνεται µε σκοπό να διεξάγει τραπεζικές εργασίες, εκτός αν
γράφτηκε ως εταιρεία µε βάση το Νόµο αυτό ή συστάθηκε σύµφωνα µε άλλο
Νόµο που είναι εκάστοτε σε ισχύ.

Προνόµια τραπεζών
που υποβάλλουν
ετήσια έκθεση.
42 και 43 Βικτ. π.11.

368.—(1) Όταν εταιρεία, που διεξάγει την εργασία τραπεζιτών έχει κατάλληλα
αποστείλει στον έφορο εταιρειών την ετήσια έκθεση που απαιτείται από το
άρθρο 118 και έχει προσθέσει σε αυτή δήλωση των ονοµάτων των διάφορων
περιοχών που διεξάγει εργασία, η εταιρεία θεωρείται ότι είναι "τράπεζα" και
"τραπεζίτες" µε την έννοια του περί Αποδείξεως Βιβλίων των Τραπεζιτών
Βρεττανικού Νόµου, 1879.
(2) Το γεγονός ότι η αναφερόµενη ετήσια έκθεση και δήλωση στάλθηκε
κατάλληλα δύναται να αποδειχτεί σε οποιαδήποτε νοµική διαδικασία µε το
πιστοποιητικό του εφόρου.

61 του 27 του 1967.
(πέµπτος Πίνακας).
∆ηµοσίευση περιοδικών
εκθέσεων από
τραπεζικές εταιρείες,
κλπ.
12 του 76 του 1977.

369.—(1) Κάθε εταιρεία, που είναι τραπεζική εταιρεία ή ασφαλιστική εταιρεία,
οργάνωση καταθέσεων, πρόνοιας, ή φιλανθρωπική πρέπει πριν αρχίσει εργασία
και επίσης κατά την πρώτη ∆ευτέρα Φεβρουαρίου και την πρώτη Τρίτη
Αυγούστου σε κάθε ηµερολογιακό έτος κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγει
εργασία να ετοιµάζει έκθεση µε τον τρόπο που παρουσιάζεται στο Ενδέκατο
Παράρτηµα, ή όσο το δυνατό πλησιέστερο, όπως οι περιστάσεις επιτρέπουν.
(2) Αντίγραφο της έκθεσης πρέπει να τοποθετείται σε περίοπτο µέρος στο
εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας, και σε κάθε γραφείο παραρτήµατος ή σε
µέρος όπου διεξάγεται η εργασία της εταιρείας.
(3) Κάθε µέλος και κάθε πιστωτής της εταιρείας δικαιούται σε αντίγραφο της
έκθεσης, µε την πληρωµή ποσού που δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε µιλς.
(4) Αν υπάρξει παράλειψη συµµόρφωσης µε το άρθρο αυτό, η εταιρεία και
κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται
σε πρόστιµο παράλειψης.

Πέµπτος Πίνακας.
61 του 27 του 1967.

(5) Για τους σκοπούς τον Νόµου αυτού εταιρεία, που ασκεί ασφαλιστική
επιχείρηση από κοινού σε µια ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις λογίζεται
ασφαλιστική εταιρεία.

Πέµπτος Πίνακας.
61 του 27 του 1967.

(6) Το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται για ασφαλιστική εταιρεία παυ υπόκειται
στις διατάξεις του Νόµου περί Ασφαλιστικών Εταιρειών του 1967, που
αφορούν στην υποχρέωση της εταιρείας όπως κάθε έτος καταθέτει
λογαριασµούς και ισολογισµό, εφόσον η εταιρεία συµµορφώνεται µε τις
αναφερόµες διατάξεις.

Απαγόρευση
οργανισµού µε
περισσότερα από είκοσι
µέλη.

370. Κανένας οργανισµός, που αποτελείται από περισσότερα από είκοσι
πρόσωπα δεν συστήνεται για το σκοπό διεξαγωγής οποιασδήποτε εργασίας
(άλλης από τραπεζική εργασία) που έχει ως σκοπό την απόκτηση κέρδους από
τον οργανισµό, ή από τα µέλη του ατοµικά, εκτός αν γραφτεί ως εταιρεία µε
βάση το Νόµο αυτό, ή συστάθηκε σύµφωνα µε οποιοδήποτε άλλο Νόµο, που
είναι εκάστοτε σε ισχύ.
ΜΕΡΟΣ ΧΙ
ΓΕΝΙΚΑ

Τύπος µητρώων, κλπ.

371.—(1) Οποιοδήποτε µητρώο, ευρετήριο, βιβλίο πρακτικών ή λογιστικό
βιβλίο που απαιτείται να τηρείται από το Νόµο αυτό από εταιρεία δύναται να
τηρείται είτε µε καταχωρήσεις σε δεµένα βιβλία, ή µε καταγραφή των σχετικών
θεµάτων µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
380783259

4 του 166 του 1987.
Επίδοση εγγράφων σε
εταιρεία.

(2) Όταν οποιοδήποτε τέτοιο µητρώο, ευρετήριο, βιβλίο πρακτικών ή λογιστικό
βιβλίο δεν τηρείται µε καταχωρήσεις σε δεµένο βιβλίο, αλλά µε οποιαδήποτε
άλλα µέσα, πρέπει να λαµβάνονται ικανοποιητικές προφυλάξεις εναντίον
παραποίησης και για διευκόλυνση της ανακάλυψής της, και όταν γίνεται
παράλειψη συµµόρφωσης µε το εδάφιο αυτό, η εταιρεία και καθένας
αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες και περαιτέρω
υπόκειται σε πρόστιµο παράλειψης.
372. Έγγραφο δύναται να επιδοθεί σε εταιρεία µε την άφεσή του ή µε την
αποστολή του ταχυδροµικώς στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας.
Αδικήµατα

Ποινή για ψεύτικες
δηλώσεις.

13 του 76 του 1977.
∆ωδέκατο Παράρτηµα.
3 του 166 του 1987.

373. Αν οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του κάνει δήλωση ψεύτικη σε
οποιαδήποτε ουσιαστική λεπτοµέρεια, εν γνώσει του ότι είναι ψεύτικη, σε
οποιαδήποτε έκθεση, αναφορά, πιστοποιητικό, ισολογισµό ή άλλο έγγραφο,
που απαιτείται από ή για τους σκοπούς οποιωνδήποτε από τις διατάξεις του
Νόµου αυτού που ορίζονται στο ∆ωδέκατο Παράρτηµα, είναι ένοχο
αδικήµατος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες
λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίµου.

Ποινή για ανακριβή
χρήση της λέξεως
"λίµιτεδ".
4 του 166 του 1987.

374. Αν οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα εµπορεύονται ή διεξάγουν εργασία
µε οποιαδήποτε επωνυµία ή τίτλο που η λέξη "λίµιτεδ", ή οποιαδήποτε
σύντµηση ή αποµίµηση της λέξης εκείνης, είναι η τελευταία λέξη, το πρόσωπο
αυτό ή τα πρόσωπα εκείνα, εκτός αν έχουν κατάλληλα συσταθεί µε
περιορισµένη ευθύνη, υπόκεινται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι
πέντε λίρες για κάθε ηµέρα που η επωνυµία ή ο τίτλος χρησιµοποιήθηκε.

∆ιάταξη ως προς τα
πρόστιµα παράλειψης
και έννοια του
"αξιωµατούχος" που
ευθύνεται για
παράλειψη

375.—(1) Όταν µε οποιαδήποτε διάταξη του Νόµου αυτού διατάσσεται ότι
εταιρεία και κάθε αξιωµατούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη
υπόκειται σε πρόστιµο παράλειψης, η εταιρεία και κάθε τέτοιος αξιωµατούχος,
υπόκειται για κάθε ηµέρα που η παράλειψη, άρνηση ή παράβαση συνεχίζεται,
σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τέτοιο ποσό που ορίζεται στην

4 του 166 του 1987.

αναφερόµενη διάταξη, ή, αν δεν ορίζεται το ποσό της χρηµατικής ποινής µε τον
τρόπο αυτό, σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.
(2) Για τους σκοπούς οποιασδήποτε διάταξης του Νόµου αυτού που προνοείται
ότι αξιωµατούχος εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε
πρόστιµο ή ποινή, η έκφραση "αξιωµατούχος που ευθύνεται για παράλειψη"
σηµαίνει οποιοδήποτε αξιωµατούχο της εταιρείας που εν γνώσει του και
εσκεµµένα εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την παράλειψη, άρνηση ή παράβαση που
αναφέρεται στη διάταξη.

Προσαγωγή και
επιθεώρηση βιβλίων
όταν υπάρχει υποψία
για αδίκηµα.

376.—(1) Αν µε αίτηση που γίνεται σε µέλος Επαρχιακού ∆ικαστηρίου στο
Γραφείο του από ή για λογαριασµό του Γενικού Εισαγγελέα, του εφόρου
εταιρειών, του επίσηµου παραλήπτη ή Αστυνοµικού Λειτουργού πάνω από
βαθµό του Επιθεωρητή, αποδείχνεται ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται
ότι οποιοδήποτε πρόσωπο, ενώ είναι αξιωµατούχος εταιρείας, διέπραξε
αδίκηµα σχετικά µε τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας και ότι
µαρτυρία για τη διάπραξη του αδικήµατος πρόκειται να βρεθεί σε οποιαδήποτε
βιβλία ή έγγραφα που είναι κάτω από τον έλεγχο της εταιρείας, δύναται να
εκδοθεί διάταγµα —
(α) που εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που κατονοµάζεται σε αυτό να
επιθεωρήσει τα αναφερόµενα βιβλία ή έγγραφα ή οποιαδήποτε από αυτά για το
σκοπό διεξαγωγής έρευνας και εξασφάλισης µαρτυρίας για το αδίκηµα · ή
(β) που απαιτεί από το γραµµατέα της εταιρείας ή από οποιοδήποτε τέτοιο
αξιωµατούχο της όπως δυνατό να κατονοµάζεται στο διάταγµα να προσαγάγει
τα αναφερόµενα βιβλία ή έγγραφα ή οποιαδήποτε από αυτά σε πρόσωπο που
κατονοµάζεται στο διάταγµα σε µέρος που κατονοµάζεται µε τον τρόπο αυτό.
(2) Το εδάφιο (1) εφαρµόζεται επίσης σχετικά µε οποιαδήποτε βιβλία ή
έγγραφα προσώπου που διεξάγει τραπεζικές εργασίες στην έκταση που
σχετίζονται µε τις υποθέσεις της εταιρείας, όπως εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε
βιβλία ή έγγραφά της ή υπό τον έλεγχο της εταιρείας, εκτός ότι κανένα τέτοιο
διάταγµα όπως αναφέρεται στην παράγραφο (β) πιο πάνω δεν θα γίνεται
δυνάµει του εδαφίου αυτού.
(3) Η υπόφαση µέλους Επαρχιακού ∆ικαστηρίου µε βάση το άρθρο αυτό δεν
εφεσιβάλλεται.

∆ικαιοδοσία
Επαρχιακού
∆ικαστηρίου σε
συνεχιζόµενα
αδικήµατα.

377. Οποτεδήποτε µε βάση το Νόµο αυτό οποιοδήποτε αδίκηµα τιµωρείται µε
πρόστιµο για κάθε ηµέρα κατά την οποία η παράλειψη, άρνηση ή παράβαση
που συνιστά το αδίκηµα συνεχίζεται, το αδίκηµα αυτό εκδικάζεται από
Πρόεδρο Επαρχιακού ∆ικαστηρίου ή Επαρχιακό ∆ικαστή, ανεξάρτητα από
οτιδήποτε που περιλαµβάνεται σε οποιοδήποτε άλλο Νόµο και ανεξάρτητα από
το ότι το συνολικό ποσό του προστίµου που δύναται να επιβληθεί είναι
διαφορετικά πέρα από τη δικαιοδοσία του Προέδρου του Επαρχιακού
∆ικαστηρίου ή Επαρχιακού ∆ικαστή.

∆ιατάξεις για
αδικήµατα που
τιµωρούνται µόνο µε
πρόστιµο.

378.—(1) Όλα τα αδικήµατα που µε βάση το Νόµο αυτό τιµωρούνται µόνο µε
οποιοδήποτε πρόστιµο δύνανται να διωχθoύν σε οποιοδήποτε χρόνο µέσα σε
δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία µαρτυρία ικανοποιητική
κατά τη γνώµη Νοµικού Λειτουργού που δικαιολογεί τη διαδικασία έρχεται σε
γνώση του:
Νοείται ότι δεν λαµβάνεται διαδικασία πέρα των τριών ετών µετά τη διάπραξη
του αδικήµατος.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) πιστοποιητικό Νοµικού Λειτουργού ως
προς την ηµεροµηνία κατά την οποία τέτοια µαρτυρία όπως προαναφέρθηκε
ήλθε σε γνώση του, θα αποτελεί αναµφισβήτητη µαρτυρία για αυτό.

18 του 1922

261623024

(3) Το εδάφιο (1), στην έκταση που σχετίζεται µε το χρόνο µέσα στον οποίο

έως 45 του 1944.
25 του 1949.

δύναται να ληφθούν διαδικασίες και το εδάφιο (2) εφαρµόζονται σε διαδικασίες
σχετικά µε αδικήµατα που σύµφωνα µε τους περί Εταιρειών (Περιορισµένης
Ευθύνης) Νόµους 1922 έως 1944 και του περί Εταιρειών (Περιορισµένης µε
Εγγύηση) Νόµου, 1949 δύναται να εκδικάζονται συνοπτικά όπως εφαρµόζεται
σε διαδικασίες σχετικά µε αδικήµατα που αναφέρονται στο πιο πάνω εδάφιο
(1):
Νοείται ότι το εδάφιο αυτό δεν ισχύει σχετικά µε οποιεσδήποτε διαδικασίες αν
ο χρόνος που επιτρέπεται µε βάση τους πιο πάνω Νόµους εκτός από το άρθρο
αυτό για τη λήψη αυτών έχει ήδη εκπνεύσει πριν από την έναρξη τον Νόµου
αυτού.

∆ιάθεση προστίµων.

379. Το ∆ικαστήριο που επιβάλλει οποιοδήποτε πρόστιµο µε βάση το Νόµο
αυτό δύναται να διατάξει ότι ολόκληρο ή µέρος του διατίθεται για την πληρωµή
των ή έναντι των εξόδων των διαδικασιών, για ή έναντι της αµοιβής του
προσώπου από την καταγγελία ή πρωτοβουλία του οποίου το πρόστιµο
εισπράσσεται και τηρουµένης οποιασδήποτε τέτοιας διαταγής όλα τα πρόστιµα
µε βάση το Νόµο αυτό καταβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο.

Επιφύλαξη ως προς
ιδιώτες κατηγόρους.

380. Καµιά διάταξη στο Νόµο αυτό σχετικά µε την έγερση ποινικών
διαδικασιών από ή εκ µέρους του Γενικού Εισαγγελέα δεν εκλαµβάνεται ότι
αποκλείει οποιοδήποτε πρόσωπο να εγείρει ή να διεξάγει οποιεσδήποτε τέτοιες
διαδικασίες.

Επιφύλαξη ως προς
προνοµιούχες
επικοινωνίες.

381. Όταν εγερθούν διαδικασίες µε βάση το Νόµο αυτό εναντίον οποιουδήποτε
προσώπου από ή εκ µέρους του Γενικού Εισαγγελέα, καµιά διάταξη στο Νόµο
αυτό δεν εκλαµβάνεται ότι απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενέργησε ως
δικηγόρος για τον εναγόµενο να αποκαλύψει οποιαδήποτε προνοµιούχα
επικοινωνία που γίνεται σε αυτό µε εκείνη την ιδιότητα.
Νοµικές ∆ιαδικασίες

Έξοδα σε αγωγές από
ορισµένες εταιρείες.

382. Όταν εταιρεία είναι ενάγουσα σε οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη νοµική
διαδικασία, κάθε δικαστής που έχει δικαιοδοσία στο θέµα δύναται, αν φαίνεται
µε αξιόπιστη µαρτυρία ότι υπάρχει λόγος να πιστεύει ότι η εταιρεία είναι
ανίκανη να πληρώσει τα έξοδα του εναγοµένου αν αυτός επιτύχει στην
υπεράσπισή του, να ζητήσει να δοθεί ικανοποιητική εγγύηση για τα έξοδα
εκείνα, και δύναται να αναστείλει όλες τις διαδικασίες µέχρι να δοθεί η
εγγύηση.

Εξουσία ∆ικαστηρίου
να παρέχει θερατεία σε
ορισµένες περιπτώσεις.

383.—(1) Αν σε οποιαδήποτε διαδικασία για αµέλεια, παράλειψη, παράβαση
καθήκοντος ή κατάχρηση εµπιστοσύνης εναντίον λειτουργού εταιρείας ή
προσώπου που εργοδοτήθηκε από εταιρεία ως ελεγκτής (ανεξάρτητα αν είναι ή
δεν είναι αξιωµατούχος της εταιρείας) φανεί στο ∆ικαστήριο που εκδικάζει την
υπόθεση ότι εκείνος ο λειτουργός ή το πρόσωπο είναι ή δύναται να γίνει
υπεύθυνο σε σχέση µε την αµέλεια, παράλειψη, παράβαση καθήκοντος ή
κατάχρηση εµπιστοσύνης αλλά ότι ενέργησε έντιµα και εύλογα και ότι, έχοντας
υπόψη όλα τα περιστατικά της υπόθεσης, περιλαµβανοµένων εκείνων που
συνδέονται µε το διορισµό του, αυτός δίκαια έπρεπε να απαλλαχθεί για την
αµέλεια, παράλειψη, παράβαση καθήκοντος ή κατάχρηση εµπιστοσύνης, το
∆ικαστήριο δύναται να τον απαλλάξει είτε ολικώς είτε µερικώς από. την ευθύνη
του µε τέτοιους όρους που το ∆ικαστήριο δύναται να θεωρεί ορθό.
(2) Όταν οποιοσδήποτε τέτοιος αξιωµατούχος ή πρόσωπο όπως προαναφέρθηκε
έχει λόγο να φοβάται ότι οποιαδήποτε αξίωση θα εγερθεί ή ηδύνατο να εγερθεί
εναντίον του σχετικά µε οποιαδήποτε αµέλεια, παράλειψη, παράβαση
καθήκοντος ή κατάχρηση εµπιστοσύνης, αυτός δύναται να απευθυνθεί στο
∆ικαστήριο για θεραπεία, και το ∆ικαστήριο σε οποιαδήποτε τέτοια αίτηση έχει
την ίδια εξουσία να τον απαλλάξει όπως θα είχε µε βάση το άρθρο αυτό, αν
ήταν ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου είχε εγερθεί διαδικασία εναντίον εκείνου
του προσώπου για αµέλεια, παράλειψη, παράβαση καθήκοντος ή κατάχρηση
εµπιστοσύνης.

Εξουσία επιβολής
διαταγµάτων.

384. ∆ιατάγµατα που εκδίδονται από ∆ικαστήριο µε βάση το Νόµο αυτό
δύνανται να επιβάλλονται µε τον ίδιο τρόπο όπως διατάγµατα που εκδίδονται
σε αγωγή που εκκρεµεί σε αυτό.
Γενικές ∆ιατάξεις ως προς το Υπουργικό Συµβούλιο.
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Επικύρωση εγγράφων
που εκδίδονται από το
Υπουργικό Συµβούλιο.

385. Οποιαδήποτε έγκριση, επικύρωση ή άδεια ή ανάκληση άδειας που µε βάση
το Νόµο αυτό δύναται να δοθεί ή εκδοθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο
δύναται να υπογραφεί από τον Αποικιακό Γραµµατέα, ή από οποιοδήποτε
πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο για αυτό από το Υπουργικό Συµβούλιο.

Έγγραφα που γίνονται ή
εκδίδονται από το
Υπουργικό Συµβούλιο
αποτελούν µαρτυρία.

386. Όλα τα έγγραφα που γίνονται ή εκδίδονται για τους σκοπούς του Νόµου
αυτού από το Υπουργικό Συµβούλιο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν για αυτό γίνονται δεκτά ως µαρτυρία χωρίς άλλη
απόδειξη.

Εξουσία στο Υπουργικό
Συµβούλιο να εκδίδει
Κανονισµούς.

387.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισµούς —
(α) σχετικά µε όλα τα ζητήµατα που αναφέρονται ή απαιτούνται στο Νόµο αυτό
να καθοριστούν·
(β) που να καθορίζουν τους τύπους που θα χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε
θέµα µε βάση τις διατάξεις του Νόµου αυτού·

Όγδοο Παράρτηµα.

14 του 76 του 1977.

15 του 76 του 1977.
Πίνακας Α., Ενδέκατο
Παράρτηµα. Πίνακες Β,
Γ και ∆ του Πρώτου
Παραρτήµατος και
τύπος του ∆εύτερου
Παραρτήµατος και
Μέρον; ΙΙ του Έκτου
Παραρτήµατος.

(γ) που να αλλάσσουν ή να προσθέτουν στις απαιτήσεις του Νόµου αυτού για
θέµατα που θα αναφέρονται σε ισολογισµό, λογαριασµό κέρδους και ζηµιάς και
λογαριασµούς συγκροτηµάτων και, ειδικότερα, εκείνα του Όγδοου
Παραρτήµατος και οποιαδήποτε αναφορά στο Νόµο αυτό στο πιο πάνω Όγδοο
Παράρτηµα θεωρείται ως αναφορά στο Παράρτηµα εκείνο µε οποιεσδήποτε
αλλαγές ή προσθήκες που γίνονται από κανονισµούς που είναι σε ισχύ
εκάστοτε µε βάση το εδάφιο αυτό·
(δ) που καθορίζουν τα τέλη ή δικαιώµατα που πρέπει να καταβάλλονται
δυνάµει οποιασδήποτε διάταξης, ή σε σχέση µε οποιαδήποτε διάταξη του
Νόµου αυτού, ή γενικά από εταιρείες ή σε σχέση µε αυτές, και που προνοούν
ότι ο τρόπος καταβολής αυτών των τελών και δικαιωµάτων, δηλαδή σε µετρητά
ή µε χαρτόσηµα ή οποιωνδήποτε υπό αυτά τοις µετρητοίς και άλλων µε
χαρτόσηµα, θα είναι όπως ήθελε καθορίσει εκάστοτε ο Έφορος.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε κανονισµούς—
(α) να τροποποιεί τον Πίνακα Α και τον Τύπο στο Ενδέκατο Παράρτηµα·
(β) να τροποποιεί ή προσθέτει στους Πίνακες Β, Γ ναι ∆ του Πρώτου
Παραρτήµατος και τους τύπους του ∆εύτερου Παραρτήµατος και Μέρους ΙΙ
του Έκτου Παραρτήµατος,
αλλά καµιά τροποποίηση που γίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο στον
Πίνακα Α δεν επηρεάζει οποιαδήποτε εταιρεία που γράφτηκε πριν από την
τροποποίηση, ή ακυρώνει σχετικά µε την εταιρεία εκείνη, οποιοδήποτε µέρος
εκείνου του Πίνακα.
(3) ∆εν θα εκδίδονται κανονισµοί µε βάση το εδάφιο (1) ώστε να καθιστούν
περισσότερο επαχθείς τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό, εκτός αν
προσχέδιο των κανονισµών έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.

3 του 17 του 1979.

(4) Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση το άρθρο αυτό κατατίθενται στη Βουλή
των Αντιπροσώπων. Αν µέσα σε τριάντα ηµέρες από την κατάθεση αυτή η
Βουλή των Αντιπροσώπων µε απόφασή της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει
εξολοκλήρου ή µερικώς τους Κανονισµούς που κατατέθηκαν µε τον τρόπο
αυτό, τότε αυτοί αµέσως µετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσµίας

δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ
από τη δηµοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησής τους, εξολοκλήρου ή
µερικώς, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δηµοσιεύονται όπως ήθελαν
τροποποιηθεί µε τον τρόπο αυτό από αυτή, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση αυτή.
Συµπληρωµατικά
Eρµηνεία αναφορών σε
άλλους Νόµους σε
εταιρείες που
γράφτηκαν µε βάση
τους προηγουµενους
περί Εταιρειών Νόµους.
Κεφ. 1.
18 του 1922 έως 45 του
1944, 25 του 1949.

388. Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του περί Ερµηνείας Νόµου
(που προβλέπει ότι όταν Νόµος ακυρώνει και επαναθεσπίζει, µε ή χωρίς
µετατροπή, οποιεσδήποτε διατάξεις προηγούµενου Νόµου, αναφορές σε
οποιοδήποτε άλλο Νόµο στις διατάξεις που ακυρώθηκαν µε τον τρόπο αυτό,
ερµηνεύονται, εκτός αν φαίνεται πρόθεση για το ενάντιο, ως αναφορές στις
διατάξεις που επαναθεσπίστηκαν µε τον τρόπο αυτό), αναφορές σε οποιοδήποτε
Νόµο εκτός από το Νόµο αυτό σε εταιρεία που συστάθηκε και γράφτηκε
σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών (Περιορισµένης Ευθύνης) Νόµο, 1922 έως
1944, ή του περί Εταιρειών (Περιορισµένης Ευθύνης µε Εγγύηση) Νόµου,
1949, ερµηνεύονται ως αναφορές σε εταιρεία που συστάθηκε και γράφτηκε
σύµφωνα µε τους Νόµους εκείνους ή το Νόµο αυτό, εκτός αν το κείµενο
απαιτεί διαφορετικά.

Επιφυλάξεις.

389.—(1) Καµιά διάταξη στο Νόµο αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε ∆ιάταγµα
του Υπουργικού Συµβουλίου, διάταγµα, κανόνα, κανονισµό, διορισµό,
µεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκη, συµβόλαιο ή συµφωνία, που συνάφθηκε,
ψήφισµα που εγκρίθηκε, εντολή που δόθηκε, διαδικασία που λήφθηκε, έγγραφο
που εκδόθηκε ή οτιδήποτε έγινε µε βάση οποιοδήποτε προηγούµενο
νοµοθέτηµα σχετικά µε εταιρείες, αλλά οποιοδήποτε τέτοιο ∆ιάταγµα του
Υπουργικού Συµβουλίου, διάταγµα, κανόνας, κανονισµός, διορισµός,
µεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκη, συµβόλαιο, συµφωνία, ψήφισµα, εντολή,
διαδικασία, έγγραφο ή οτιδήποτε αν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο έναρξης του
Νόµου αυτού, θα συνεχίσει να είναι σε ισχύ, και στην έκταση στην οποία
ηδύνατο να γίνει αυτό, να εκδοθεί, ψηφιστεί, δοθεί, ληφθεί, γίνει ή εκτελεστεί
µε βάση το Νόµο αυτό θα έχει αποτέλεσµα ωσάν να εκδόθηκε, ψηφίστηκε,
δόθηκε λήφθηκε, έγινε ή εκτελέστηκε µε βάση το Νόµο αυτό.
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(2) Καµιά διάταξη στο Νόµο αυτό δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δίωξη που
εγέρθηκε µε βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε προηγούµενου νοµοθετήµατος
σχετικά µε εταιρείες.
(3) Καµιά διάταξη στο Νόµο αυτό δεν επηρεάζει —
71 του 1965.
22 του 1970.
Κεφ. 117.

(α) τις διατάξεις του άρθρου 55 του περί Συντεχνιών Νόµου (που ακυρώνουν
την εγγραφή συντεχνίας µε βάση τα νοµοθετήµατα που αφορούν εταιρείες)·

Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας:
Παράρτηµα
Αρ. 3:
23.2.1946
Αρ 2Α:
9.12.1950.

(β) τις διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισµών Άµυνας που ισχύουν µε βάση τις
διατάξεις του περί Προµηθειών και Υπηρεσιών (Μεταβατικές Εξουσίες)
(Κύπρος) ∆ιατάγµατος του 1946, που συνεχίζει να ισχύει από το περί
Προµηθειών και Υπηρεσιών (Συνέχιση) ∆ιάταγµα, 1950.

(4) Οποιοδήποτε έγγραφο που αναφέρεται σε οποιοδήποτε προηγούµενο
νοµοθέτηµα σχετικά µε εταιρείες θα ερµηνεύεται ότι αναφέρεται στο
αντίστοιχο νοµοθέτηµα τον Νόµου αυτού.
(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε σε οποιοδήποτε αξίωµα µε βάση ή
δυνάµει οποιουδήποτε προηγούµενου νοµοθετήµατος σε σχέση µε εταιρείες
θεωρείται ότι διορίστηκε σε εκείνο το αξίωµα µε βάση ή δυνάµει του Νόµου
αυτού.
(6) Οποιοδήποτε µητρώο που τηρείται µε βάση οποιοδήποτε προηγούµενο

νοµοθέτηµα σχετικά µε εταιρείες θεωρείται ως µέρος του µητρώου που πρέπει
να τηρείται µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του Νόµου αυτού.
(7) Όλα τα ταµεία και λογαριασµοί που συστάθηκαν µε βάση το Νόµο αυτό
θεωρούνται ως συνέχεια των αντίστοιχων ταµείων και λογαριασµών που
συστάθηκαν µε βάση τα προηγούµενα νοµοθετήµατα σχετικά µε εταιρείες.
(8) Καµιά διάταξη στο Νόµο αυτό δεν επηρεάζει—
(α) τη σύσταση οποιασδήποτε εταιρείας που γράφτηκε µε βάση οποιαδήποτε
νοµοθεσία που ακυρώνεται µε το παρόν·
(β) τους κανονισµούς που περιέχονται στον Πίνακα Α που εκδόθηκαν µε βάση
τα προηγούµενα νοµοθετήµατα. που αφορούν εταιρείες στην ένταση που αυτοί
εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε εταιρεία που υπάρχει κατά την έναρξη της
ισχύος του Νόµου αυτού.
(9) Όταν οποιοδήποτε αδίκηµα που είναι αδίκηµα για τη συνέχιση του οποίου
προνοείται ποινή, διαπράχτηκε µε βάση προηγούµενη νοµοθεσία σε σχέση µε
εταιρείες, δύνανται να εγερθούν διαδικασίες µε βάση το νόµο αυτό σχετικά µε
συνέχιση του αδικήµατος, µετά την έναρξη του Νόµου αυτού µε τον ίδιο τρόπο
ωσάν το αδίκηµα να διαπράχτηκε µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του Νόµου
αυτού.

Κεφ. 1.

1949 Κεφ. 191
25 του 1949.
∆ιατάξεις ως προς
διαδικασίες
εκκαθάρισης που
άρχισαν πριν από την
ηµεροµηνία έναρξης
της ισχύος του Νόµου.

(10) Εκτός στην έκταση που προβλέπεται διαφορετικά από το εδάφιο (4) η
αναφορά σε ειδικά θέµατα στο άρθρο αυτό είναι χωρίς βλάβη της γενικής
εφαρµογής του άρθρου 11 του περί Ερµηνείας Νόµου σε σχέση µε το
αποτέλεσµα των ακυρώσεων.
(11) Στο άρθρο αυτό η έκφραση "προηγούµενη νοµοθεσία σχετικά µε εταιρεία"
σηµαίνει τον περί Εταιρειών (Περιορισµένης Ευθύνης) Νόµο και των περί
Εταιρειών (Περιορισµένης Ευθύνης µε Εγγύηση) Νόµο, 1949.
390.—(1) Οι διατάξεις του Νόµου αυτού σχετικά µε εκκαθάριση (εκτός από το
άρθρο 315 όπως εφαρµόζεται για τους σκοπούς του άρθρου 389 και του
εδαφίου (2) του άρθρου αυτού) δεν εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε εταιρεία που
η εκκαθάρισή της άρχισε πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του
Νόµου αυτού αλλά οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία εκκαθαρίζεται µε τον ίδιο
τρόπο και µε τα ίδια συνακόλουθα ωσάν ο Νόµος αυτός (εκτός από τα
νοµοθετήµατα του προαναφέρθηκαν) να µην είχε θεσπιστεί και για τους
σκοπούς της εκκαθάρισης, οι Νόµοι σύµφωνα µε τους οποίους άρχισε η
εκκαθάριση θεωρούνται ότι παραµένουν σε πλήρη ισχύ.
(2) Αντίγραφο κάθε διατάγµατος που αναστέλλει τις διαδικασίες εκκαθάρισης
που άρχισαν όπως αναφέρθηκε πιο πάνω πρέπει να κοινοποιηθεί αµέσως από
την εταιρεία, ή διαφορετικά όπως ήθελε καθοριστεί, στον έφορο εταιρειών ο
οποίος καταγράφει το διάταγµα στα βιβλία του σχετικά µε την εταιρεία.

61 (2) του 27 του 1967.
Ηµεροµηνία έναρξης
της ισχύος.

391. (Καταργήθηκε.)
392. Ο Νόµος αυτός τέθηκε σε ισχύ την 1η ηµέρα του Ιουλίου του 1951.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(ΠΙΝΑΚΕΣ Α, Β, Γ ΚΑΙ ∆ — Άρθρα 2 και 13)
ΠΙΝΑΚΑΣ A
ΜΕΡΟΣ Ι — ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Ερµηνεία
1.

Στους κανονισµούς αυτούς —
"Γραµµατέας" σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται να εκτελεί τα καθήκοντα του
γραµµατέα της εταιρείας.
"∆ηµοκρατία" σηµαίνει τη ∆ηµοκρατία της Κύπρου.
"ο Νόµος" σηµαίνει τον περί Εταιρειών, Νόµο Κεφ. 113.
"η σφραγίδα" σηµαίνει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας.
Εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά εκτός αν φαίνεται αντίθετη πρόθεση, ερµηνεύονται ότι
περιλαµβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία, και άλλους τρόπους
παράστασης ή αναµετάδοσης λέξεων σε ορατή µορφή.
Εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαµβάνονται
στους παρόντες κανονισµούς έχουν την ιδία έννοια µε εκείνη του Νόµου ή οποιαδήποτε θεσµική
µετατροπή του, που ισχύει κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία οι κανονισµοί αυτοί γίνονται
δεσµευτικοί για την εταιρεία.
Μετοχικό Κεφάλαιο και Μεταβολή ∆ικαιωµάτων

2.

Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώµατα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους
κατόχους οποιωνδήποτε υπαρχουσών µετοχών ή τάξης µετοχών, κάθε µετοχή της Εταιρείας
δύναται να εκδίδεται µε τέτοια δικαιώµατα προτίµησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώµατα ή
µε τέτοιους περιορισµούς, που αφορούν είτε το µέρισµα, το δικαίωµα ψήφου, την επιστροφή
κεφαλαίου είτε διαφορετικά, που η εταιρεία δυνατό να ορίσει από καιρό σε καιρό µε
συνηθισµένο ψήφισµα.

3.

Τηρουµένων των προνοιών του άρθρου 57 του Νόµου, οποιεσδήποτε µετοχές προτίµησης
δύνανται, µε την έγκριση συνηθισµένου ψηφίσµατος, να εκδίδονται µε τον όρο ότι πρόκειται να
αποπληρωθούν ή ότι µε την επιλογή της εταιρείας υπόκεινται, σε αποπληρωµή µε τέτοιους
όρους και µε τέτοιο τρόπο όπως η εταιρεία πριν από την έκδοση των µετοχών δυνατό να ορίσει
µε ειδικό ψήφισµα.

4.

Αν κατά οποιοδήποτε χρόνο το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διαιρεµένο σε
διαφορετικές τάξεις µετοχών, τα δικαιώµατα που είναι προσαρτηµένα σε οποιαδήποτε τάξη
(εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των µετοχών της τάξης αυτής)
δύνανται,είτε η εταιρεία ευρίσκεται υπό εκκαθάριση είτε όχι, να µεταβάλλονται ή να
καταργούνται µε τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδοµένων
µετοχών της τάξης αυτής, ή µε την έγκριση έκτακτου ψηφίσµατος που εγκρίθηκε σε χωριστή
γενική συνέλευση των κατόχων των µετοχών της τάξης αυτής. Για κάθε χωριστή γενική
συνέλευση, οι διατάξεις των κανονισµών αυτών σχετικά µε γενικές συνελεύσεις εφαρµόζονται,
αλλά σε τρόπο που η απαιτούµενη απαρτία να είναι δύο πρόσωπα που να κατέχουν τουλάχιστο ή
να αντιπροσωπεύουν µε πληρεξούσιο το ένα τρίτο των εκδοµένων µετοχών της τάξης και ότι
οποιοσδήποτε κάτοχος µετοχών της τάξης αυτής που είναι παρών αυτοπροσώπως ή µέσω
αντιπροσώπου δύναται να απαιτήσει ψηφοφορία.

5.

Τα δικαιώµατα που χορηγούνται στους κατόχους των µετοχών οποιασδήποτε τάξης µετοχών µε
δικαιώµατα προτίµησης ή άλλα δικαιώµατα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους
όρους έκδοσης των µετοχών της τάξης αυτής, δεν θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε
µεταβολή µε τη δηµιουργία ή την έκδοση περαιτέρω µετοχών µε ίσα δικαιώµατα.

6.

Η εταιρεία δύναται να ασκήσει τις εξουσίες πληρωµής προµήθειας που παρέχονται από το
άρθρο 52 του Νόµου, νοουµένου ότι το επί τοις εκατό ποσοστό ή το ποσό της προµήθειας που
πληρώθηκε ήσυµφωνήθηκε να πληρωθεί γίνεται γνωστό µε τον τρόπο που απαιτείται από το πιο
πάνω άρθρο και το ποσοστό της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσοστό 10 τοις εκατό της τιµής
που οι µετοχές σχετικά µε τις οποίες αυτό πληρώνεται εκδόθηκαν ή ποσό ίσο µε 10 τοις εκατό
της τιµής αυτής (ανάλογα µε την περίπτωση). Η προµήθεια αυτή δύναται να πληρωθεί σε

µετρητά, ή µε την παραχώρηση µετοχών εξολοκλήρου ή µερικώς εξοφληµένων ή µερικώς µε
τον ένα τρόπο και µερικώς µε τον άλλο. Η εταιρεία δύναται επίσης σε οποιαδήποτε έκδοση
µετοχών να πληρώνει µεσιτεία όπως δυνατό να είναι νόµιµη.
7.

Εκτός όπως απαιτείται από το Νόµο, κανένα πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται από την εταιρεία ότι
κατέχει οποιαδήποτε µετοχή δυνάµει εµπιστεύµατος, και η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση και δεν
αναγκάζεται µε οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (έστω και όταν έχει ειδοποιηθεί για αυτό)
οποιοδήποτε συµφέρον σύµφωνα µε το δίκαιο της επιείκειας,υπό αίρεση, µελλοντικό ή µερικό
σε οποιαδήποτε µετοχή ή οποιοδήποτε συµφέρον σε κλασµατικό µέρος µετοχής ή (εκτός µόνο
όπου προβλέπεται διαφορετικά από τους κανονισµούς αυτούς ή από νόµο) οποιαδήποτε άλλα
δικαιώµατα πάνω σε οποιαδήποτε µετοχή εκτός από απόλυτο δικαίωµα σε ολόκληρη τη µετοχή
του γραµµένου κατόχου.

8.

Κάθε πρόσωπο το όνοµα του οποίου καταχωρείται ως µέλος στο µητρώο των µελών δικαιούται
να λαµβάνει χωρίς πληρωµή µέσα σε δύο µήνες µετά την ηµεροµηνία της παραχώρησης ή
καταχώρησης µεταβίβασης (ή µέσα σε τέτοια άλλη περίοδο που οι όροι έκδοσης προβλέπουν)
ένα πιστοποιητικό για όλες τις µετοχές του, ή αρκετά πιστοποιητικά ένα για καθεµιά ή
περισσότερες από τις µετοχές του, µε πληρωµή 125 µιλς για κάθε πιστοποιητικό µετά το πρώτο,
ή τέτοιο λιγότερο ποσό που οι σύµβουλοι από καιρό σε καιρό αποφασίζουν.Κάθε πιστοποιητικό
φέρει τη σφραγίδα, και ορίζει τις µετοχές µε τις οποίες σχετίζεται και το ποσό που πληρώθηκε
για αυτές. Νοείται ότι σε σχέση µε µετοχή ή µετοχές που κατέχονται από κοινού, από αριθµό
προσώπων, η εταιρεία δεν δεσµεύεται να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικό, και
παράδοση ενός πιστοποιητικού για µια µετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους, είναι
ικανοποιητική παράδοση σε όλους αυτούς τους κατόχους.
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9.

Αν ένα πιστοποιητικό µετοχών έχει φθαρεί, χαθεί ή καταστραφεί, δύναται να ανανεωθεί µε
πληρωµή δικαιώµατος 125 µιλς ή τέτοιου µικρότερου ποσού και µε τέτοιους όρους (αν
υπάρχουν) ως προς µαρτυρία και αποζηµίωση και την πληρωµή των πραγµατικών εξόδων της
εταιρείας για τη διερεύνηση της µαρτυρίας όπως οι διευθυντές θεωρούν ορθό.

10.

Η εταιρεία δεν δίνει, είτε άµεσα ή έµµεσα, και είτε µε µορφή δανείου, εγγύησης, την παροχή
εξασφάλισης είτε µε άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονοµική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση µε
την αγορά ή εγγραφή που έγινε ή που θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο, µετοχών ή για
µετοχές στην εταιρεία ή σε οποιαδήποτε µητρική της εταιρεία, ούτε και η εταιρεία δύναται να
παραχωρήσει δάνειο για οποιοδήποτε σκοπό µε εξασφάλιση πάνω στις µετοχές της ή πάνω στις
µετοχές µητρικής της εταιρείας, χωρίς όµως οποιαδήποτε πρόνοια του κανονισµού αυτού να
θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 53(1)
του Νόµου.
∆ικαίωµα Παρακράτησης

11.

Η εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωµα παρακράτησης πάνω σε κάθε µετοχή (που δεν
είναι εξολοκλήρου πληρωµένη µετοχή) για όλα τα χρήµατα (είτε είναι άµεσα πληρωτέα είτε όχι)
που οφείλονται δυνάµει κλήσης ή που είναι πληρωτέα σε καθορισµένο χρόνο σε σχέση µε τη
µετοχή αυτή, και η εταιρεία έχει επίσης πρώτο και υπέρτατο δικαίωµα παρακράτησης πάνω σε
όλες τις µετοχές (άλλες από µετοχές που είναι εξολοκλήρου πληρωµένες) που είναι γραµµένες
στο όνοµα ενός µόνο προσώπου για όλα τα χρήµατα που είναι άµεσα πληρωτέα από αυτό ή από
την περιουσία του προς την εταιρεία· αλλά οι σύµβούλοι δύνανται σε οποιοδήποτε χρόνο να
δηλώσουν οποιαδήποτε µετοχή ότι εξαιρείται ολικώς ή µερικώς από τις διατάξεις του
κανονισµού αυτού. Το δικαίωµα παρακράτησης της εταιρείας, αν υπάρχει, πάνω σε µια µετοχή
επεκτείνεται σε όλα τα µερίσµατα που είναι πληρωτέα σχετικά µε αυτή.

12.

Η εταιρεία δύναται να πωλεί, µε τέτοιο τρόπο που οι σύµβουλοι, θεωρούν ορθό, οποιεσδήποτε
µετοχές στις οποίες η εταιρεία έχει δικαίωµα επίσχεσης, καµιά όµως πώληση δεν γίνεται εκτός
αν υπάρχει κάποιο ποσό, σχετικά µε το οποίο το δικαίωµα παρακράτησης, είναι άµεσα
πληρωτέο, ούτε µέχρι την εκπνοή δεκατεσσάρων ηµερών µετά που γραπτή ειδοποίηση που
αναφέρει και απαιτεί πληρωµή τέτοιου µέρους του ποσού σχετικά µε το οποίο υπάρχει η
παρακράτηση το οποίο είναι πληρωτέο άµεσα, έχει δοθεί στον εκάστοτε γραµµένο κάτοχο της
µετοχής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται σε αυτή λόγω του θανάτου του ή πτώχευσης.

13.

Για να προσδώσουν αποτέλεσµα σε µια τέτοια πώληση, οι σύµβουλοι δύνανται να
εξουσιοδοτήσουν πρόσωπο να µεταβιβάσει τις µετοχές που πωλήθηκαν στον αγοραστή τους. Ο

αγοραστής γράφεται ως o κάτοχος των µετοχών που περιλαµβάνονται στη µεταβίβαση αυτή, και
δεν υποχρεούται να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιµοποιηθεί το τίµηµα της πώλησης
ούτε και θα επηρεαστεί ο τίτλος του πάνω στις µετοχές από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή
παράβαση στη διαδικασία αναφορικά µε την πώληση.
14.

Τα έσοδα της πώλησης εισπράττονται από την εταιρεία και χρησιµοποιούνται για την πληρωµή
τόσου µέρους του ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωµα παρακράτησης, που είναι άµεσα
πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, (τηρουµένου παρόµοιου δικαιώµατος παρακράτησης
για τοσά που δεν είναι άµεσα πληρωτέα που υπήρχαν στις µετοχές πριν από την πώληση)
πληρώνεται στο πρόσωπο που δικαιούται τις µετοχές κατά την ηµεροµηνία της πώλησης.
Κλήσεις για Μετοχές
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15.

Οι διευθυντές δύνανται από καιρό σε καιρό να κάνουν κλήσεις προς τα µέλη σε σχέση µε
οποιαδήποτε απλήρωτα ποσά στις µετοχές τους (είτε έναντι της ονοµαστικής αξίας των µετοχών
είτε υπό τύπο αξίας υπέρ το άρτιο) και τα οποία δεν είναι πληρωτέα σύµφωνα µε τους όρους της
έκδοσής τους που να ορίζει το χρόνο, νοουµένου ότι καµιά κλήση δεν θα υπερβαίνει το ένα
τέταρτο της ονοµαστικής αξίας της µετοχής ή θα είναι πληρωτέα σε λιγότερο από ένα µήνα από
την ηµεροµηνία που ορίστηκε για την πληρωµή της αµέσως προηγούµενης κλήσης και κάθε
µέλος, (µε την επιφύλαξη ότι λαµβάνει τουλάχιστο δεκατεσσάρων ηµερών ειδοποίηση που
ορίζει το χρόνο ή χρόνους και τόπο πληρωµής) θα πληρώνει στην εταιρεία στο χρόνο ή χρόνους
και τόπο που θα έχουν µε τον τρόπο αυτό οριστεί, το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά
µε τις µετοχές του. Κλήση δύναται να ανακαλείται ή να αναβάλλεται όπως οι σύµβουλοι δυνατό
να αποφασίσουν.

16.

Κλήση θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που εγκρίθηκε το ψήφισµα των συµβούλων µε το
οποίο εξουσιοδοτείται η κλήση και δύναται να απαιτεί την πληρωµή µε δόσεις.

17.

Οι από κοινού κάτοχοι µετοχής είναι από κοινού και χωριστά υπεύθυνοι για την πληρωµή όλων
των κλήσεων σχετικά µε αυτή.

18.

Αν ποσό το οποίο έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση µε µετοχή, δεν πληρωθεί πριν από ή κατά
την ηµεροµηνία που ορίζεται για την πληρωµή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να
προβεί στην πληρωµή του, θα πληρώνει τόκο, στο ποσό από την ηµέρα που ορίστηκε για
πληρωµή του µέχρι το χρόνο πραγµατικής πληρωµής µε τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά τα 5
τοις εκατό ετησίως όπως οι σύµβουλοι δυνατό να αποφασίσουν, αλλά οι σύµβουλοι δικαιούνται
να µην απαιτήσουν πληρωµή τέτοιου τόκου ολικώς ή µερικώς.

19.

Οποιοδήποτε ποσό που σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης µετοχής καθίσταται πληρωτέο κατά την
παραχώρηση ή κατά οποιαδήποτε ορισµένη ηµεροµηνία, είτε σε σχέση µε την ονοµαστική αξία
της µετοχής είτε αξία υπέρ το άρτιο, θεωρείται για τους σκοπούς των κανονισµών αυτών ως
κλήση που έγινε κανονικά και που είναι πληρωτέα την ηµεροµηνία στην οποία σύµφωνα µε τους
όρους έκδοσης, αυτή καθίσταται πληρωτέα, και στην περίπτωση παράλειψης πληρωµής, όλες οι
σχετικές διατάξεις των κανονισµών αυτών ως προς την πληρωµή τόκου και εξόδων, κατάσχεσης
ή διαφορετικά θα εφαρµόζονται ωσάν το ποσό αυτό να είχε καταστεί πληρωτέο δυνάµει κλήσης
που είχε γίνει δεόντως και γνωστοποιήθηκε.

20.

Οι σύµβουλοι δύνανται, κατά την έκδοση µετοχών, να κάνουν διάκριση ανάµεσα στους
κατόχους µετοχών ως προς το ποσό κλήσεων που πρέπει να πληρωθεί και τους χρόνους
πληρωµής.

21.

Οι σύµβουλοι δύνανται, αν το θεωρούν ορθό, να εισπράσσονν από οποιοδήποτε µέλος που είναι
πρόθυµο να προκαταβάλει το ποσό, ολόκληρο ή µέρος των χρηµάτων που δεν κλήθηκαν και δεν
πληρώθηκαν για οποιεσδήποτε µετοχές που κατέχει, και µε την προπληρωµή ολόκληρου ή
µέρους του ποσού αυτού που προπληρώθηκε µε τον τρόπο αυτό δύναται (µέχρις ότου το ποσό
αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο µε τέτοιο
επιτόκιο που δεν ξεπερνά (εκτός αν η εταιρεία σε γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά) 5
τοις εκατό ετησίως, όπως δυνατό να συµφωνηθεί µεταξύ των διευθυντών και του µέλους που
προκαταβάλλει το ποσό αυτό.
Μεταβίβαση Μετοχών

22.

Το έγγραφο µεταβίβασης οποιασδήποτε µετοχής εκτελείται από ή εκ µέρους του εκχωρητή και
εκδοχέα, και εκτός όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο (4) της παραγράφου 2 του Έβδοµου
Παραρτήµατος, o εκχωρητής θεωρείται ότι παραµένει κάτοχος της µετοχής µέχρις ότου το όνοµα
του εκδοχέα καταχωρηθεί στα µητρώο των µελών σε σχέση µε αυτή.

23.

Τηρουµένων τέτοιων περιορισµών των κανονισµών αυτών που είναι δυνατό να έχουν εφαρµογή,
το κάθε µέλος δύναται να µεταβιβάζει όλες ή οποιεσδήποτε από τις µετοχές του µε έγγραφα
γραπτώς σε οποιοδήποτε συνήθη ή κοινό τύπο ή µε άλλο τύπο τον οποίο οι σύµβουλοι δυνατό να
εγκρίνουν.

24.

Οι σύµβουλοι δύνανται να αρνηθούν την εγγραφή µεταβίβασης µετοχής (που δεν είναι
εξολοκλήρου πληρωµένη) σε πρόσωπο που δεν εγκρίνουν και δικαιούνται επίσης να αρνηθούν
την εγγραφή µεταβίβασης µετοχής πάνω στην οποία η εταιρεία έχει δικαίωµα παρακράτησης.

25.

Οι σύµβουλοι δικαιούνται επίσης να αρνηθούν την αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου
µεταβίβασης εκτός αν—
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(α) πληρωθεί στην εταιρεία δικαίωµα 125 µιλς ή τέτοιο λιγότερο ποσό όπως οι σύµβούλοι
δυνατό από καιρό σε καιρό να απαιτήσουν σε σχέση µε την µεταβίβαση·
(β) το έγγραφο µεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των µετοχών στις οποίες
αναφέρεται και τέτοια άλλη µαρτύρία την οποία οι σύµβουλοι δυνατό λογικά να απαιτήσουν
προς απόδειξη του δικαιώµατος του εκχωρητή να προβεί στη µεταβίβαση· και
(γ) το έγγραφο µεταβίβασης αφορά µια µόνο τάξη µετοχών.
26.

Αν οι σύµβουλοι αρνηθούν να εγγράψουν µεταβίβαση, οφείλουν µέσα σε προθεσµία δύο µηνών
από την ηµεροµηνία που η µεταβίβαση κατατέθηκε στην εταιρεία, να αποστείλουν στον εκδοχέα
ειδοποίηση της άρνησης.

27.

Η εγγραφή µεταβιβάσεων δύναται να ανασταλεί σε τέτοιους χρόνους και για τέτοιες περιόδους
που οι σύµβούλοι δυνατό να αποφασίζουν από καιρό σε καιρό, νοουµένου πάντοτε ότι τέτοια
εγγραφή δεν αναστέλλεται για περισσότερο από 30 ηµέρες σε οποιοδήποτε έτος.

28.

Η εταιρεία δικαιούται να χρεώνει δικαίωµα που δεν υπερβαίνει τα 125 µιλς για την εγγραφή
κάθε επικύρωσης διαθήκης, διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου ή γάµου, πληρεξουσίου, ή
άλλου εγγράφου.
Μεταβίβαση Μετοχών λόγω Θανάτου ή Πτώχευσης

29.

Σε περίπτωση θανάτου µέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, όπου o αποβιώσας ήταν από κοινού
κάτοχος, και οι νόµιµοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του αποβιώσαντα όπου αυτός ήταν ο µόνος
κάτοχος, είναι τα µόνα πρόσωπα που αναγνωρίζονται από την εταιρεία ότι έχουν οποιοδήποτε
τίτλο ιδιοκτησίας στο συµφέρον του στις µετοχές. αλλά ουδέν που περιέχεται εδώ δεν
απαλλάσσει την περιουσία του αποβιώσαντα από κοινού κατόχου από οποιαδήποτε ευθύνη σε
σχέση µε µετοχή την οποία ο αποθανών κατείχε από κοινού µε άλλα πρόσωπα.

30.

Πρόσωπο που παίρνει τίτλο σε µετοχές ως συνέπεια του θανάτου ή πτώχευσης µέλους, δύναται
κατόπι µαρτυρίας η οποία προσάγεται όπως δυνατό από καιρό σε καιρό να απαιτείται από τους
συµβούλους, και τηρουµένων των πιο κάτω διατάξεων, να επιλέξει είτε να γραφτεί το ίδιο ως
κάτοχος της µετοχής είτε να ονοµάσει άλλο πρόσωπο ως τον εκδοχέα αυτής, αλλά οι σύµβούλοι
σε κάθε περίπτωση έχουν το ίδιο δικαίωµα να αρνηθούν ή να αναστείλουν την εγγραφή, όπως
είχαν στην περίπτωση µεταβίβασης µετοχής από εκείνο το µέλος πριν από το θάνατο ή την
πτώχευσή του, ανάλογα µε την περίπτωση.

31.

Αν το πρόσωπο που παίρνει τίτλο µε τον τρόπο αυτό, επιλέξει να γραφτεί το ίδιο ως κάτοχος, θα
παραδώσει ή αποστείλει στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από αυτό, ότι έχει
επιλέξει τον τρόπο αυτό. Αν επιλέξει να γραφτεί άλλο πρόσωπο ως κάτοχος, θα πιστοποιήσει την
επιλογή του µε εκτέλεση µεταβίβασης της µετοχής σε εκείνο το πρόσωπο. Όλοι οι περιορισµοί,
απαγορεύσεις και διατάξει των κανονισµών αυτών σχετικά µε το δικαίωµα µεταβίβασης, και o
περιορισµός µεταβιβάσεων µετοχών έχουν εφαρµογή σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή
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µεταβίβαση όπως προαναφέρθηκε ωσάν o θάνατος ή πτώχευση µέλους δεν είχε συµβεί και η
ειδοποίηση ή µεταβίβαση ήταν µεταβίβαση υπογραµµένη από το µέλος εκείνο.
32.

Πρόσωπο που παίρνει τίτλο σε µετοχή λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου δικαιούται
στα ίδια µερίσµατα και άλλα οφέλη στα οποία θα εδικαιούταν αν ήταν ο γραµµένος κάτοχος της
µετοχής, εκτός του ότι πριν να γραφτεί ως µέλος σε σχέση µε τη µετοχή, δεν θα δικαιούται σε
σχέση µε αυτή να, ασκεί οποιοδήποτε δικαίωµα που απορρέει από την ιδιότητα µέλους σχετικά
µε συνελεύσεις της εταιρείας:
Νοείται πάντοτε ότι οι σύµβουλοι δικαιούνται, οποτεδήποτε, να δίνουν ειδοποίηση µε την οποία
να απαιτούν από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να επιλέξει είτε να γραφτεί το ίδιο ως κάτοχος
είτε να µεταβιβάσει τη µετοχή, και αν δεν υπάρξει συµµόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή µέσα
σε ενενήντα ηµέρες, οι σύµβούλοι δύνανται µετά από αυτές, να κατακρατήσουν την πληρωµή
όλων των µερισµάτων, φιλοδωρηµάτων ή άλλων χρηµάτων που είναι πληρωτέα σε σχέση µε τη
µετοχή, µέχρις ότου υπάρξει συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της ειδοποίησης.
Κατάσχεση Μετοχών

33.

Αν µέλος παραλείψει να πληρώσει οποιαδήποτε κλήση ή δόση κλήσης στην ηµεροµηνία που
ορίζεται για την πληρωµή της, οι σύµβουλοι δύνανται, σε οποιοδήποτε χρόνο µετά από αυτή
κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού όσο οποιοδήποτε µέρος της κλήσης ή δόσης παραµένει
απλήρωτο, να επιδώσουν σε αυτό ειδοποίηση µε την οποία να απαιτούν την πληρωµή τόσου
µέρους της κλήσης ή δόσης το οποίο παραµένει απλήρωτο µαζί µε οποιοδήποτε τόκο, ο οποίος
δυνατό να προκύψει.

34.

Η ειδοποίηση ονοµάζει περαιτέρω ηµέρα (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ηµερών
από την ηµεροµηνία επίδοση της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωµή που
απαιτείται µε την ειδοποίηση πρέπει να γίνει, και αναφέρει ότι σε περίπτωση µη πληρωµής κατά
ή πριν από το χρόνο που ορίστηκε οι µετοχές σε σχέση µε τις οποίες έγινε η κλήση υπόκεινται
σε κατάσχεση.

35.

Αν δεν υπάρξει συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις τέτοιας ειδοποίησης, οποιαδήποτε µετοχή σε
σχέση µε την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο. µετά από αυτή, πριν
γίνει η πληρωµή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί µετά από απόφαση των
συµβούλων για το σκοπό αυτό.

36.

Μετοχή που κατασχέθηκε δύναται να πωληθεί ή µε άλλο τρόπο να διατεθεί υπό τέτοιους όρους
και µε τέτοιο τρόπο όπως οι σύµβουλοι θεωρούν ορθό, και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την
πώληση ή διάθεση, ή κατάσχεση δυνατό να ακυρωθεί υπό τέτοιους όρους όπως οι σύµβουλοι
θεωρούν ορθό.

37.

Πρόσωπο του οποίου οι µετοχές έχουν κατασχεθεί παύει να είναι µέλος σε σχέση µε τις µετοχές
που κατασχέθηκαν, αλλά παρά το γεγονός αυτό παραµένει υπεύθυνο να πληρώσει στην εταιρεία
όλα τα χρήµατα τα οποία κατά την ηµέρα της κατάσχεσης ήταν πληρωτέα από αυτό στην
εταιρεία σε σχέση µε τις µετοχές, η ευθύνη του όµως θα παύσει αν και όταν η εταιρεία θα έχει
πληρωθεί στο ακέραιο όλα αυτά τα χρήµατα σε σχέση µε τις µετοχές.

38.

Θέσµια γραπτή δήλωση ότι ο δηλώνων είναι ο σύµβουλος ή ο γραµµατέας της εταιρείας, και ότι
µετοχή στην εταιρεία έχει δεόντως κατασχεθεί σε ηµεροµηνία που αναφέρεται στη δήλωση,
είναι αµάχητη µαρτυρία των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων των προσώπων
που απαιτούν δικαιώµατα στη µετοχή. Η εταιρεία δύναται να λάβει την αντιπαροχή, αν υπάρχει,
που δόθηκε για τη µετοχή, σε οποιαδήποτε πώληση ή διάθεση αυτής και δύναται να εκτελέσει
µεταβίβαση της µετοχής προς όφελος του προσώπου στο οποίο η µετοχή πωλήθηκε ή διατέθηκε
το οποίο και µετά από αυτή θα γράφεται ως ο κάτοχος της µετοχής και δεν θα δεσµεύεται να
ενδιαφερθεί για τον τρόπο διάθεσης του τιµήµατος της πώλησης, αν υπάρχει, ούτε και θα
επηρεάζεται ο τίτλος του στη µετοχή από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή ακυρότητα στη
διαδικασία αναφορικά µε την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της µετοχής.

39.

Οι διατάξεις των κανονισµών αυτών ως προς την κατάσχεση µετοχών, εφαρµόζονται σε
περίπτωση µη πληρωµής, οποιουδήποτε ποσού το οποίο βάσει των όρων έκδοσης µετοχής
καθίσταται πληρωτέο σε ορισµένο χρόνο είτε σε σχέση µε την ονοµαστική αξία της µετοχής είτε
υπό τύπο αξίας υπέρ το άρτιο, ωσάν το ίδιο ποσό να είχε καταστεί πληρωτέο δυνάµει κλήσης
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που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.
Μετατροπή Μετοχών σε Μετοχικό Κεφάλαιο
40.

Η εταιρεία δύναται µε σύνηθες ψήφισµα να µετατρέψει εξοφληµένες µετοχές σε µετοχικό
κεφάλαιο, και να επαναµετατρέψει οποιοδήποτε µετοχικό κεφάλαιο σε εξοφληµένες µετοχές
οποιασδήποτε αξίας.

41.

Οι κάτοχοι µετοχικού κεφαλαίου δύνανται να µεταβιβάσουν το ίδιο, ή οποιοδήποτε µέρος του,
µε τον ίδιο τρόπο και τηρουµένων των ίδιων κανονισµών όπως και βάσει των οποίων οι µετοχές
από τις οποίες είχαν µεταβιβαστεί πριν προήλθε το µετοχικό κεφάλαιο δυνατό να από τη
µετατροπή, ή όσο πλησιέστερα µε αυτή όπως απαιτούν οι περιστάσεις· και οι σύµβουλοι
δύνανται από καιρό σε καιρό να καθορίζουν το κατώτατο όριο µεταβιβάσιµου µετοχικού
κεφαλαίου, αλλά µε τρόπο που το κατώτατο αυτό όριο να µην υπερβαίνει το ονοµαστικό ποσό
των µετοχών από τις οποίες προέκυψε το µετοχικό κεφάλαιο.

42.

Οι κάτοχοι µετοχικού κεφαλαίου έχουν, ανάλογα µε το ποσό µετοχικού κεφαλαίου που
κατέχεται από αυτούς, τα ίδια δικαιώµατα, προνόµια και πλεονεκτήµατα όσον αφορά τα
µερίσµατα, ψηφοφορία στις συνελεύσεις της εταιρείας και άλλα θέµατα ως να κατείχαν τις
µετοχές από τις οποίες προέκυψε το µετοχικό κεφάλαιο, αλλά κανένα όµως τέτοιο προνόµιο ή
πλεονέκτηµα (εκτός από τη συµµετοχή στα µερίσµατα και τα κέρδη της εταιρείας και στο
ενεργητικό κατά την εκκαθάριση) παρέχεται από ποσό µετοχικού κεφαλαίου το οποίο αν υπήρχε
σε µετοχές δεν θα παρεχόταν αυτό το προνόµιο ή το πλεονέκτηµα.

43.

Τέτοιοι από τους κανονισµούς της εταιρείας όπως εφαρµόζονται σε εξοφληµένες µετοχές θα
εφαρµόζονται στο µετοχικό κεφάλαιο, και οι λέξεις "µετοχή" και "µέτοχος" σε αυτούς θα
περιλαµβάνουν "µετοχικό κεφάλαιο" και "κάτοχο µετοχικού κεφαλαίου".
Αλλαγή Κεφαλαίου

44.

Η εταιρεία δύναται από καιρό σε καιρό µε συνηθισµένο ψήφισµα να αυξάνει το µετοχικό
κεφάλαιο µε τέτοιο ποσό, που να διαιρείται σε µετοχές τέτοιας αξίας, όπως θα καθορίζει το
ψήφισµα.

45.

Η εταιρεία δύναται µε συνηθισµένο ψήφισµα —
(α) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε από το µετοχικό της κεφάλαιο σε µετοχές
µεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες µετοχές της·
(β) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες µετοχές της, ή οποιεσδήποτε από αυτές, σε µετοχές µικρότερης
αξίας από αυτή που ορίζεται στο ιδρυτικό έγγραφο, τηρουµένων όµως των διατάξεων τον
άρθρου 60(1)(δ) του Νόµου·
(γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε µετοχές οι οποίες κατά την ηµεροµηνία έγκρισης του ψηφίσµατος
δεν έχουν ληφθεί ή συµφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
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46.

Η εταιρεία δύναται µε ειδικό ψήφισµα να µειώνει το µετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε
αποθεµατικό ταµείο εξαγοράς κεφαλαίου ή οποιοδήποτε λογαριασµό αξίας υπέρ το άρτιο
µετοχών µε οποιοδήποτε τρόπο και µαζί µε, και τηρουµένης οποιασδήποτε συναφούς
εξουσιοδότησης και συγκατάθεσης που απαιτείται, από νόµο.
Γενικές Συνελεύσεις

47.

Η εταιρεία συγκαλεί κάθε έτος γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευσή της,
επιπρόσθετα προς οποιεσδήποτε άλλες συνελεύσεις του έτους εκείνου, και ορίζει τη συνέλευση
ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και δεν θα περνούν περισσότεροι από δεκα πέντε
µήνες, µεταξύ της ηµεροµηνίας της µιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας από την
επόµενη. Νοείται ότι εφόσον η εταιρεία συγκροτεί την πρώτη της γενική συνέλευση µέσα σε
δεκαοχτώ µήνες από την ίδρυσή της, δεν χρειάζεται να τη συγκαλέσει στο έτος ίδρυσής της ή
στο επόµενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο όπως ορίζουν οι
σύµβουλοι.

48.

Όλες οι γενικές συνελεύσεις άλλες από τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις ονοµάζονται έκτακτες
γενικές συνελεύσεις.

49.

Οι σύµβουλοι δύνανται, οποτεδήποτε το θεωρούν ορθό, να συγκαλούν έκτακτη γενική
συνέλευση, και έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης και ύστερα από τέτοια
αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης, δυνατό να συγκαλούνται από τέτοιους αιτητές, όπως
προνοείται από το άρθρο 126 τον Νόµου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν εντός της
∆ηµοκρατίας αρκετοί σύµβουλοι ικανοί να ενεργήσουν για να δηµιουργήσουν απαρτία,
οποιοσδήποτε διευθυντής ή οποιαδήποτε δύο µέλη της εταιρείας, δύνανται να σνγκαλούν
έκτακτη γενική συνέλευση µε τον ίδιο τρόπο ή όσο το δυνατό πλησιέστερα προς εκείνες τις
συνελεύσεις που δυνατό να συγκαλούνται από τους συµβούλους.
Ειδοποίηση για Γενικές Συνελεύσεις

50.

Ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσµατος
συγκαλείται µε γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι µιας ηµερών, και συνέλευση της
εταιρείας άλλη από ετήσια γενική συνέλευση ή συνελεύση για την έγκριση ειδικού ψηφίσµατος
συγκαλείται µε γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ηµερών. Η ειδοποίηση δεν
περιλαµβάνει την ηµέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται και την ηµέρα
για την οποία αυτή δίνεται, και ορίζει τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα της συνέλευσης και,
στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας εκείνης, και δίνεται µε τον
τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή µε τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, όπως δυνατό να
καθορίζεται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, σε τέτοια πρόσωπα όπως βάσει των
κανονισµών της εταιρείας δικαιούνται να λαµβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την εταιρεία:
Νοείται ότι συνέλευση της εταιρείας, παρά το ότι έχει συγκληθεί µε ειδοποίηση µικρότερη από
ότι ορίζεται στον κανονισµό αυτό, θεωρείται ότι έχει δεόντως συγκληθεί αν έχει συµφωνηθεί µε
τον τρόπο αυτό —
(α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως η ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα
µέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή· και
(β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την πλειοψηφία σε αριθµό των µελών
που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν στη συνέλευση, που να είναι ταυτόχρονα
πλειοψηφία που να κατέχει όχι λιγότερο του 95 τοις εκατόν σε ονοµαστική αξία των µετοχών
που παρέχουν το δικαίωµα αυτό.

51.

Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η µη παραλαβή ειδοποίησης για συνέλευση,
από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν ακυρώνει τη διαδικασία στη
συνέλευση εκείνη.
∆ιαδικασία σε Γενικές Συνελεύσεις
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52.

Όλες οι εργασίες που διεξάγονται σε έκτακτη γενική συνέλευση θεωρούνται ειδικές, και επίσης
όλα όσα διεξάγονται σε ετήσια γενική συνέλευση, µε εξαίρεση τη δήλωση µερίσµατος, τη
µελέτη των λογαριασµών, του ισολογισµού και των εκθέσεων των συµβούλων και ελεγκτών,
της εκλογής συµβούλων στη θέση εκείνων που αποχωρούν και το διορισµό, και τον καθορισµό
της αµοιβής, των ελεγκτών.

53.

Καµιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν είναι παρούσα
απαρτία µελών κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες. Εκτός όπως προνοείται
διαφορετικά στο Νόµο αυτό, τρία µέλη παρόντα αυτοπροσώπως συνιστούν απαρτία.

54.

Αν εντός µισής ώρας από το χρόνο που ορίστηκε για τη συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, η
συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση µελών, διαλύεται. σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση αναβάλλεται για την ίδια ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και
τόπο ή σε τέτοια άλλη ηµέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο, όπως οι σύµβουλοι δυνατό να
αποφασίσουν, και αν στη συνέλευση που αναβλήθηκε δεν υπάρξει απαρτία εντός µισής ώρας
από το χρόνο που ορίστηκε για τη συνέλευση, τα παρόντα µέλη συνιστούν απαρτία.

55.

Ο πρόεδρος τον διοικητικού συµβουλίου, αν υπάρχει, προεδρεύει ως πρόεδρος σε κάθε γενική
συνέλευση της εταιρείας, και αν δεν υπάρχει τέτοιος πρόεδρος ή αν δεν είναι παρών εντός

δεκαπέντε λεπτών µετά την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή είναι
απρόθυµος να προεδρεύσει, οι παρόντες σύµβουλοι εκλέγουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της
συνέλευσης.
56.

Αν σε οποιαδήποτε συνέλευση, κανένας σύµβουλος δεν θέλει να προεδρεύσει της συνέλευσης, ή
αν κανένας σύµβουλος δεν είναι παρών µέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί
για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα µέλη εκλέγουν έναν από αυτούς για να
προεδρεύει της συνέλευσης.

57.

Ο πρόεδρος δύναται, µε τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία
(και αν διαταχθεί από τη συνέλευση), αναβάλλει τη συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο
σε τόπο, αλλά καµιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε συνέλευση, που αναβλήθηκε άλλη
από την εργασία που παρέµεινε ατέλειωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν
µια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ηµέρες ή περισσότερο, ειδοποίηση της αναβολής της
συνέλευσης δίνεται όπως στην περίπτωση αρχικής συνέλευσης. Με την τήρηση των πιο πάνω,
δεν είναι αναγκαίο να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί στην
αναβληθείσα συνέλευση.

58.

Σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, ψήφισµα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση
αποφασίζεται µε ανάταση των χεριών εκτός αν απαιτηθεί ψηφοφορία (πριν από ή κατά τη
δήλωση του αποτελέσµατος της ανάτασης των χεριών) —
(α) από τον πρόεδρο· ή
(β) από τουλάχιστον τρία µέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο· ή
(γ) από οποιοδήποτε µέλος ή µέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή µε Αντιπρόσωπο και που
αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφων όλων
των µελών που έχουν το δικαίωµα να ψηφίσουν στη συνέλευση· ή
(δ) από µέλος ή µέλη που κατέχουν µετοχές στην εταιρεία που τους παρέχουν δικαίωµα ψήφου
στη συνέλευση, που είναι µετοχές πάνω στις οποίες έχει πληρωθεί συνολικό ποσό ίσο µε ποσό
που δεν είναι λιγότερο από το ένα δέκατο του ολικού ποσού που πληρώθηκε για όλες τις µετοχές
που παρέχουν εκείνο το δικαίωµα.
Εκτός αν απαιτηθεί ψηφοφορία, δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισµα έχει εγκριθεί µε
ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί οµόφωνα, ή µε συγκεκριµένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί,
και σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της εταιρείας σε σχέση µε τη
συνέλευση αυτή, αποτελεί αµάχητη µαρτυρία του γεγονότος, χωρίς απόδειξη του αριθµού ή
αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσµατος αυτού. Η απαίτηση για
ψηφοφορία υπόκειται σε ανάκληση.

59.

Εκτός όπως προβλέπεται στον κανονισµό 62, αν απαιτηθεί δεόντως ψηφοφορία, διεξάγεται µε
τέτοιο τρόπο όπως διατάσσει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας θεωρείται ότι
είναι το ψήφισµα της συνέλευσης στην οποία είχε απαιτηθεί η ψηφοφορία.

60.

Στην περίπτωση ισοψηφίας, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση
ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της συνέλευσης στην οποία η ανάταση των χεριών λαµβάνει χώρα ή
στην οποία απαιτείται ψηφοφορία, δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

61.

Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για θέµα αναβολής, διεξάγεται αµέσως.
Ψηφοφορία που απαιτείται για οποιοδήποτε άλλο θέµα, διεξάγεται σε τέτοιο χρόνο όπως ο
πρόεδρος της συνέλευσης διατάσσει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία
ζητήθηκε ψηφοφορία δύναται να προχωρήσει ενώ εκκρεµεί η ψηφοφορία.
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Ψήφοι Μελών
62.

Τηρουµένων οποιωνδήποτε δικαιωµάτων ή περιορισµών που είναι εκάστοτε προσαρτηµένοι σε
οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις µετοχών, σε ανάταση χεριών κάθε µέλος που παρευρίσκεται
αυτοπροσώπως έχει µια ψήφο, και σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε µέλος έχει µια ψήφο για
κάθε µετοχή που κατέχει.

63.

Στην περίπτωση από κοινού κατόχων µετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους
που δίνει ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται µε αντιπρόσωπο, γίνεται δεκτή προς
αποκλεισµό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα
κρίνεται από τη σειρά που τα ονόµατα των κατόχων είναι καταχωρηµένα στο µητρώο των
µελών.

64.

Μέλος διανοητικά άρρωστο, ή για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγµα από οποιοδήποτε δικαστήριο
το οποίο έχει αρµοδιότητα για διανοητική ασθένεια, δύναται να ψηφίζει, είτε όταν πρόκειται για
ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, µε το διαχειριστή της περιουσίας του,
της επιτροπής του, του παραλήπτη, του εφόρου της περιουσίας του, ή άλλου προσώπου που
επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή εφόρου περιουσίας που διορίζεται από το
∆ικαστήριο εκείνο, και οποιοσδήποτε τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, έφορος
περιουσίας ή άλλο πρόσωπο, δύναται, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει µε αντιπρόσωπο.

65.

Κανένα µέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι
κλήσεις ή άλλα ποσά τα οποία πρέπει να πληρωθούν σύντοµα από αυτό σε σχέση µε µετοχές
στην εταιρεία, έχουν πληρωθεί.

66.

Καµιά ένσταση δεν εγείρεται για το προσόν οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός κατά τη συνέλευση
ή την εξ αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος για την οποία εγέρθηκε ένσταση δόθηκε ή
προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν αποκλείστηκε σε τέτοια συνέλευση, θεωρείται έγκυρη για
όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που εγέρθηκε έγκαιρα απευθύνεται στον
πρόεδρο της συνέλευσης, του οποίου η απόφαση είναι τελική και αµετάκλητη.

67.

Σε ψηφοφορία, οι ψήφοι δυνατό να δίνονται προσωπικά ή µέσω αντιπροσώπου.

68.

Το έγγραφο µε το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και υπογραµµένο από
το µέλος που διορίζει ή τον αντιπρόσωπό του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από
αυτό, ή αν το µέλος που διορίζει είναι νοµικό πρόσωπο, είτε µε σφραγίδα, είτε µε υπογραφή
αξιωµατούχου ή αντιπροσώπου που εξουσιοδοτήθηκε δεόντως. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται
να είναι µέλος της εταιρείας.

69.

Το έγγραφο µε το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος και το πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη
εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάµει της οποίας τούτο υπογράφτηκε, ή το πιστοποιηµένο από
πιστοποιούντα λειτουργό αντίγραφο του πληρεξούσιου εκείνου ή της εξουσιοδότησης
κατατίθεται στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας ή σε άλλο τέτοιο τόπο εντός της
∆ηµοκρατίας όπως ορίζεται για το σκοπό εκείνο στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση,
όχι λιγότερο από 48 ώρες πριν από το χρόνο συγκρότησης της συνέλευσης ή της εξ αναβολής
συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που κατονοµάζεται στο έγγραφο προτίθεται να ψηφίσει, ή,
στην περίπτωση ψηφοφορίας, όχι λιγότερο από 24 ώρες πριν από το χρόνο που ορίζεται για να
γίνει ψηφοφορία και αν υπάρξει παράλειψη το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θεωρείται ως έγκυρο.

70.

Έγγραφο του διορίζει αντιπρόσωπο θα είναι µε τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο προς
αυτόν τύπο, όπως επιτρέπουν οι περιστάσεις—
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" … … … … … … Λίµιτεδ.
Εγώ/Εµείς, … … … … … … … … … … … … από … … … … … … µέλος/µέλη της πιο
πάνω εταιρείας µε το παρόν διορίζω/ουµε τον … … … … … … από … … … … … … ή αν
αδυνατεί αυτός τον … … … … … από … … … … ως τον αντιπρόσωπό µου/µας για να ψηφίσει
για µένα/µας ή για λογαριασµό µου/µας στην [ετήσια ή έκτακτη ανάλογα µε την περίπτωση]
γενική συνέλεύση της εταιρείας που συγκλήθηκε για την … … … … … … ηµέρα του … … …
… … … 19 … , και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.
Υπογράφτηκε σήµερα την … … … … … … ηµέρα του … … … … 19 … ."
71.

Όπου είναι επιθυµητό να δοθεί στα µέλη ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ψηφίσµατος, το
έγγραφο µε το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος θα είναι µε τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο
προς αυτόν τύπο όπως επιτρέπουν οι περιστάσεις—
" … … … … … … Λίµιτεδ

Εγώ/Εµείς, … … … … … … από … … … … … … µέλος/µέλη της πιο πάνω εταιρείας µε το
παρόν διορίζω/ουµε τον … … … … … … από … … … … … … ή αν αδυνατεί αυτός, τον …
… … … … … από … … … … … … ως αντιπρόσωπό µου/µας για να ψηφίσει για µένα/µας ή
για λογαριασµό µου/µας στην [ετήσια ή έκτακτη ανάλογα µε την περίπτωση] γενική συνέλευση
της εταιρείας που συγκλήθηκε για την … … … … … … ηµέρα του … … … … … … 19 … και
σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.
Υπογράφτηκε σήµερα την … … … … … … ηµέρα του … … … … … … 19 … .
Ο τύπος αυτός θα χρησιµοποιείται υπέρ*/εναντίον* του ψηφίσµατος. Εκτός αν διατάχτηκε
διαφορετικά, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίζει όπως αυτός θεωρεί ορθό.
________________________________________________________
* Απαλείψατε οτιδήποτε δεν είναι επιθυµητό."
72.

Το έγγραφο µε το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος θα θεωρείται ότι παρέχει εξουσιοδότηση να
απαιτήσει ή να απαιτήσει από κοινού ψηφοφορία.

73.

Ψήφος του δίνεται σύµφωνα µε τους όρους εγγράφου αντιπροσώπευσης είναι έγκυρη παρά τον
προηγούµενο θάνατο ή διανοητική ασθένεια του αντιπροσωπευοµένου ή την ανάκληση της
αντιπροσώπευσης ή της εξουσιοδότησης δυνάµει της οποίας έγινε η αντιπροσώπευση, ή τη
µεταβίβαση της µετοχής σε σχέση µε την οποία δόθηκε η αντιπροσώπευση, νοουµένου ότι
γραπτή γνωστοποίηση τέτοιου θανάτου, διανοητικής ασθένειας, ανάκλησης ή µεταβίβασης όπως
προαναφέρθηκε δεν θα είχε ληφθεί από την εταιρεία στο γραφείο πριν από την έναρξη της
συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο
αντιπροσώπευσης.
Νοµικά Πρόσωπα
που ενεργούν µε Αντιπροσώπους σε Συνελεύσεις

74.

Οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο που είναι µέλος της εταιρείας δύναται µε απόφαση των
συµβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτεί τέτοιο πρόσωπο το οποίο θεωρεί
κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της εταιρείας ή
οποιασδήποτε τάξης µελών της εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί µε τον
τρόπο αυτό, δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες για λογαριασµό του νοµικού προσώπου το
οποίο αυτός εκπροσωπεί όπως εκείνο το νοµικό πρόσωπο µπορούσε να ασκεί αν ήταν φυσικό
µέλος της εταιρείας.
Σύµβουλοι

75.

Ο αριθµός των συµβούλων και τα ονόµατα των πρώτων συµβούλων ορίζονται γραπτώς από
τους υπογράψαντες το ιδρυτικό έγγραφο ή από την πλειοψηφία αυτών.

76.

Η αµοιβή των συµβούλων ορίζεται από καιρό σε καιρό από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.
Η αµοιβή αυτή θεωρείται ότι προκύπτει από ηµέρα σε ηµέρα. Οι σύµβουλοι δύνανται επίσης να
πληρώνονται όλα τα έξοδα µετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα έξοδα στα οποία κανονικά
υποβάλλονται για να παρευρίσκονται και να επιστρέφουν από συνεδριάσεις συµβούλων ή
οποιαδήποτε επιτροπή συµβούλων ή γενικές συνελεύσεις της εταιρείας ή σε σχέση µε τις
εργασίες της εταιρείας.

77.

Το προσόν κατοχής µετοχών για συµβούλους δύναται να ορίζεται από την εταιρεία σε γενική
συνέλευση, και εκτός και µέχρις ότου οριστεί µε τον τρόπο αυτό, δεν απαιτείται προσόν.

78.

Σύµβουλος της εταιρείας δύναται να είναι ή να γίνει σύµβουλος ή άλλος αξιωµατούχος, ή
διαφορετικά να έχει συµφέρον σε, οποιαδήποτε εταιρεία που προωθείται από την εταιρεία ή
στην οποία η εταιρεία δυνατό να έχει συµφέρον ως µέτοχος ή διαφορετικά, και κανένας τέτοιος
σύµβουλος δεν έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει στην εταιρεία για οποιαδήποτε αµοιβή ή άλλα
οφελήµατα ως σύµβουλος ή αξιωµατούχος ή λόγω του συµφέροντός του σε τέτοια άλλη
εταιρεία εκτός αν η εταιρεία διατάξει διαφορετικά.
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Εξουσίες δανεισµού συµβούλων

79.

Οι σύµβουλοι δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας για να δανείζονται χρήµατα,
να επιβύνουν ή υποθηκεύουν την επιχείρησή της, περιουσία και µη κληθέν κεφάλαιο, ή µέρος
αυτού, και να εκδίδουν χρεωστικά οµόλογα, τίτλους οµολογιακού δανείου, και άλλα χρεόγραφα,
είτε εξολοκλήρου είτε υπό µορφή ασφάλειας για οποιοδήποτε χρέος, ευθύνη ή υποχρέωση της
εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου:
Νοείται ότι το ποσό που παραµένει εκάστοτε ανεξόφλητο από τα χρήµατα που έχουν δανειστεί ή
εξασφαλιστεί από τους συµβούλους όπως προαναφέρθηκε, (ανεξάρτητα από τα προσωρινά
δάνεια που λαµβάνονται από τους τραπεζίτες της εταιρείας κατά τη συνηθισµένη πορεία των
εργασιών) ουδέποτε θα υπερβαίνει το ονοµαστικό ποσό του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,
οποτεδήποτε, χωρίς την προηγούµενη έγκριση της εταιρείας σε γενική συνέλευση, αλλά παρόλα
αυτά κανένας δανειστής ή άλλο πρόσωπο που συναλλάσσεται µε την εταιρεία δεν έχει
υποχρέωση να βλέπει ή να εξετάζει αν τηρείται το όριο αυτό. Κανένα δάνειο που συνάφθηκε ή
ασφάλεια που δόθηκε πέραν τέτοιου ορίου δεν είναι άκυρα ή χωρίς αποτέλεσµα εκτός στην
περίπτωση που δίνεται ρητή ειδοποίηση στο δανειστή ή τον παραλήπτη της ασφάλειας κατά το
χρόνο που δηµιουργήθηκε το χρέος ή δόθηκε η ασφάλεια ότι το επιβαλλόµενο όριο που
επιβλήθηκε έχει ή είχε ξεπεραστεί από αυτό.
Εξουσίες και καθήκοντα συµβούλων

80.

Οι εργασίες της εταιρείας διεξάγονται από τους συµβούλους, οι οποίοι δύνανται να πληρώνουν
όλα τα έξοδα που προκαλούνται για την προώθηση και εγγραφή της εταιρείας, και δύνανται να
ασκούν όλες αυτές τις εξουσίες της εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόµο ή τους
κανονισµούς αυτούς, να ασκούνται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουµένων, όµως,
οπωσδήποτε, οποιωνδήποτε από τους κανονισµούς αυτούς, των διατάξεων του Νόµου και των
κανονισµών αυτών, που δεν έρχονται σε σύγκρουση µε τους προαναφερθέντες κανονισµούς ή
διατάξεις, όπως δυνατό να θεστιστούν από την εταιρεία σε γενική συνέλευση. αλλά κανένας
κανονισµός που θεσπίστηκε από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, δεν καθιστά άκυρη
οποιαδήποτε προηγούµενη πράξη των συµβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο κανονισµός
εκείνος δεν είχε γίνει.

81.

Οι σύµβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, µε πληρεξούσιο
έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώµα προσώπων, είτε
υποδεικνύεται άµεσα ή έµµεσα από τους συµβούλους για να είναι πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι
αντιπρόσωποι της εταιρείας για τους σκοπούς αυτούς και µε τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις
και διακρίσεις (που δεν υπερβαίνουν εκείνες που έχουν παραχωρηθεί ή ασκούνται από τους
συµβούλους βάσει των κανονισµών αυτών) και για τέτοια περίοδο και µε τέτοιους όρους για την
προστασία ή διευκόλυνση προσώπων που συναλλάσσονται µε οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο
αντιπρόσωπο, όπως οι σύµβουλοι δυνατό να θεωρούν ορθό, και δύνανται επίσης να
εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να µεταβιβάζει όλες ή
οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που παραχωρήθηκαν σε αυτόν.

82.

Η εταιρεία δύναται να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 36 του Νόµου σε
σχέση µε την κατοχή επίσηµης σφραγίδας για χρήση στο εξωτερικό, και τέτοιες εξουσίες θα
παρέχονται στους συµβούλους.

83.

Η εταιρεία δύναται να ασκεί τις εξουσίες που παρέχονται στην εταιρεία από τα άρθρα 114 µέχρι
117 (αµφοτέρων συµπεριλαµβανοµένων) του Νόµου σχετικά µε την τήρηση µητρώου κτήσεων
και οι σύµβούλοι δύνανται (βάσει των διατάξεων εκείνων των άρθρων) να εκδώσουν και να
µεταβάλουν τέτοιους κανονισµούς όπως αυτοί θεωρούν ορθό για την τήρηση οποιουδήποτε
µητρώου.

84.

(1) Σύµβουλος που µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε άµεσα ή έµµεσα, έχει συµφέρον σε συµβόλαιο ή
σε προτεινόµενο συµβόλαιο µε την εταιρεία, θα δηλώνει τη φύση του συµφέροντος του σε
συνεδρίαση των συµβούλων σύµφωνα µε το άρθρο 191 του Νόµου.
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(2) Σύµβουλος δεν ψηφίζει σε σχέση µε οποιοδήποτε συµβόλαιο ή διευθέτηση στην οποία έχει
συµφέρον, και αν ενεργήσει µε τον τρόπο αυτό η ψήφος του δεν υπολογίζεται, ούτε και ο ίδιος
θα υπολογίζεται για την απαρτία στη συνεδρίαση, αλλά καµιά από τις απαγορεύσεις αυτές δεν
έχει εφαρµογή σε —

(α) οποιαδήποτε διευθέτηση µε την οποία δίνεται σε σύµβουλο εξασφάλιση ή αποζηµίωση σε
σχέση µε χρήµατα που o ίδιος δάνεισε, ή υποχρεώσεις που ο ίδιος ανέλαβε προς όφελος της
εταιρείας· ή
(β) σε οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή από την εταιρεία εξασφάλισης σε τρίτο πρόσωπο
σε σχέση µε χρέος ή υποχρέωση της εταιρείας για την οποία ο σύµβούλος θα έχει προσωπικά
αναλάβει συνολική ή µερική ευθύνη βάσει εγγύησης ή αποζηµίωσης ή µε την κατάθεση
εξασφάλισης· ή
(γ) οποιοδήποτε συµβόλαιο από σύµβουλο για την εγγραφή ή για την εξασφάλιση πληρωµής
µετοχών ή οµολόγων της εταιρείας· ή
(δ) οποιοδήποτε συµβόλαιο ή διευθέτηση µε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία, το µόνο
συµφέρον που έχει είναι ως αξιωµατούχος της εταιρείας ή ως κάτοχος µετοχών ή άλλων
χρεογράφων,
και οι απαγορεύσεις αυτές δύνανται οποτεδήποτε να ανασταλούν ή χαλαρωθούν σε οποιαδήποτε
έκταση, και είτε γενικά είτε σε σχέση µε οποιοδήποτε συγκεκριµένο συµβόλαιο, διευθέτηση ή
συναλλαγή, από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.
(3) Σύµβούλος δύναται να κατέχει όποιοδήποτε άλλο αξίωµα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην
εταιρεία (εκτός από το αξίωµα του ελεγκτή) σε συνδυασµό προς το αξίωµα του, συµβούλου για
τέτοια περίοδο και µε τέτοιους όρους (ως προς αµοιβή ή διαφορετικά) όπως οι σύµβουλοι
δυνατό να αποφασίσουν, και κανένας σύµβουλος ή προτιθέµενος σύµβούλος δεν θα αποκλείεται
από το αξίωµά του να συµβάλλεται µε την εταιρεία είτε σε σχέση µε το χρόνο κατοχής
οποιουδήποτε τέτοιου αξιώµατος ή κερδοφόρας θέσης ή ως πωλητής, αγοραστής ή διαφορετικά,
ούτε οποιοδήποτε τέτοιο συµβόλαιο, ή οποιοδήποτε συµβόλαιο ή διευθέτηση που συνάφθηκε
από ή για λογαριασµό της εταιρείας, στην οποία οποιοσδήποτε σύµβουλος έχει µε οποιοδήποτε
τρόπο συµφέρον, θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε οποιοσδήποτε σύµβουλος που συµβάλλεται µε
τον τρόπο αυτό ή που έχει συµφέρον µε τον τρόπο αυτό θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασµό
στην εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που έχει πραγµατοποιήσει από οποιοδήποτε τέτοιο
συµβόλαιο ή διευθέτηση για το λόγο ότι ο σύµβουλος αυτός κατέχει το αξίωµα εκείνο ή λόγω
της εµπιστευτικής σχέσης που εγκαθιδρύθηκε από αυτό.
(4) Σύµβουλος, παρά το συµφέρον του, δύναται να υπολογίζεται στον καθορισµό της ύπαρξης
απαρτίας σε οποιαδήποτε συνεδρίαση στην οποία ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος σύµβουλος
διορίζεται να κατέχει οποιοδήποτε τέτοιο αξίωµα ή κερδοφόρα θέση στην εταιρεία, ή στην
οποία διευθετούνται οι όροι οποιουδήποτε τέτοιου διορισµού, και δύναται να ψηφίζει για τέτοιο
διορισµό ή διευθέτηση άλλη από τον δικό του διορισµό ή για τη διευθέτηση των όρων για αυτόν.
(5) Σύµβουλος, δύναται να ενεργεί ο ίδιος ή ο εµπορικός οίκος του υπό την επαγγελµατική
ιδιότητα για την εταιρεία, και ο ίδιος ή o εµπορικός οίκος του θα δικαιούνται σε αµοιβή για την
παροχή επαγγελµατικών υπηρεσιών ωσάν αυτός να µην ήταν σύµβουλος. Νοείται ότι καµιά
διάταξη που περιλαµβάνεται εδώ δεν θα εξουσιοδοτεί σύµβουλο ή τον εµπορικό οίκο του να
ενεργεί ως ελεγκτής της εταιρείας.
85.

Όλες οι επιταγές, χρεωστικά γραµµάτια, διατακτικά πληρωµής, συναλλαγµατικές, ή άλλα
διαπραγµατεύσιµα αξιόγραφα, και όλες οι αποδείξεις χρηµάτων που πληρώθηκαν στην εταιρεία,
θα υπογράφονται, εκδίδονται, γίνονται αποδεχτά, οπισθογράφονται ή µε άλλο τρόπο
εκτελούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, µε τέτοιο τρόπο όπως οι σύµβουλοι από καιρό σε
καιρό θέλουν καθορίσει µε απόφασή τους.

86.

Οι σύµβουλοι φροντίζουν ώστε να κρατούνται πρακτικά σε βιβλία που ορίζονται για το σκοπό—
(α) όλων των διορισµών αξιωµατούχων που γίνονται από τους συµβούλους·
(β) των ονοµάτων των παρόντων συµβούλων σε κάθε συνεδρίαση διευθυντών ή οποιασδήποτε
επιτροπής συµβούλων·
(γ) όλων των ψηφισµάτων και διαδικασιών σε όλες τις συνεδριάσεις της εταιρείας και των
διευθυντών και της επιτροπής συµβούλων,
και κάθε σύµβουλος που είναι παρών σε οποιαδήποτε συνέλευση συµβούλων ή επιτροπής

συµβούλων θα υπογράφει το όνοµα του σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό εκείνο.
87.

Οι σύµβουλοι, εκ µέρους της εταιρείας δύνανται να πληρώνουν φιλοδώρηµα, σύνταξη ή επίδοµα
κατά την αφυπηρέτηση οποιουδήποτε συµβούλου που κατείχε άλλο έµµισθο αξίωµα ή
κερδοφόρα θέση στην εταιρεία ή στη χήρα ή εξαρτώµενούς του και δύνανται να κάνουν
συνεισφορές σε οποιοδήποτε ταµείο ή να πληρώνουν πρόσθετες αµοιβές για την εξαγορά ή
παροχή οποιουδήποτε τέτοιου φιλοδωρήµατος, σύνταξης ή επιδόµατος.
Έκπτωση Συµβούλων από το αξίωµά τους

88.

Το αξίωµα τον συµβούλου κενώνεται αν ο σύµβουλος —
(α) παύει να είναι σύµβούλος δυνάµει του άρθρου 176 του Νόµου· ή
(β) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή συµβιβασµό µε τους πιστωτές του
γενικά· ή
(γ) του επιβάλλεται απαγόρευση από το να είναι σύµβουλος δυνάµει οποιουδήποτε διατάγµατος
που εκδίδεται βάσει του άρθρού 180 του Νόµου· ή
(δ) καθίσταται διανοητικά ασθενής· ή
(ε) παραιτείται από το αξίωµά του µε γραπτή ειδοποίηση προς την εταιρεία· ή
(στ) απουσιάζει για περισσότερο από έξι µήνες χωρίς την άδεια των συµβούλων από
συνεδριάσεις των συµβούλων που γίνονται κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.
Εναλλαγή Συµβούλων

89.

Κατά την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας όλοι οι σύµβουλοι αποχωρούν από το
αξίωµά τους, και στην ετήσια γενική συνέλευση κάθε επόµενου έτους το ένα τρίτο των εκάστοτε
συµβούλων, ή αν ο αριθµός, αυτός δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο των τριών, τότε ο αριθµός που
είναι πιο κοντά στο ένα τρίτο, αποχωρούν από το αξίωµα.

90.

Οι σύµβουλοι που πρέπει να αποχωρήσουν κάθε έτος είναι αυτοί που έχουν µεγαλύτερη θητεία
στο αξίωµα από την τελευταία τους εκλογή, αλλά µεταξύ προσώπων που έγιναν σύµβουλοι την
ίδια ηµέρα, εκείνοι που θα αποχωρήσουν (εκτός αν συµφωνήσουν διαφορετικά µεταξύ τους)
αποφασίζεται µε κλήρο.

91.

Σύµβουλος που αποχωρεί δικαιούται σε επανεκλογή.

92.

Η εταιρεία στη συνέλευση στην οποία σύµβουλος αποχωρεί µε τον πιο πάνω τρόπο, δύναται να
πληρώσει την κενή θέση µε εκλογή άλλου προσώπου σε αυτή, και σε περίπτωση παράλειψης, ο
σύµβουλος που αποχωρεί αν προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, θεωρείται ότι
επανεκλέχτηκε, εκτός αν σε τέτοια συνέλευση αποφασίζεται ρητά να µην πληρωθεί η κενή θέση,
ή εκτός αν ψήφισµα για την επανεκλογή του διευθυντή αυτού τέθηκε στη συνέλευση και
απορρίφθηκε.
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93.

Κανένα πρόσωπο, άλλο από σύµβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση, δεν δικαιούται σε
επανεκλογή στη θέση του συµβούλου στη γενική συνέλευση εκτός αν συστήνεται από τους
συµβούλους, ή εκτός αν δοθεί γραπτή ειδοποίηση στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας όχι
µικρότερη από τρεις και όχι µεγαλύτερη από είκοσι µια ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που
ορίστηκε για τη συνέλευση, υπογραµµένη από µέλος δεόντως ικανό να παρευρεθεί και να
ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε ειδοποίηση, για την πρόθεσή του να προτείνει
τέτοιο πρόσωπο για εκλογή και επίσης γραπτή ειδοποίηση υπογραµµένη από το πρόσωπο εκείνο
για την προθυµία του να εκλεγεί.

94.

Η εταιρεία δύναται, από καιρό σε καιρό µε συνηθισµένο ψήφισµα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον
αριθµό των συµβούλων, και δύναται επίσης να αποφασίζει µε ποια σειρά εκλογής εκ περιτροπής
ο αυξανόµενος ή ελαττούµενος αριθµός πρέπει να αποχωρήσει από το αξίωµα.

95.

Οι σύµβουλοι έχουν εξουσία οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό, να διορίζουν, οποιοδήποτε

πρόσωπο ως σύµβουλο, είτε για να συµπληρωθεί τυχαία κενή θέση, είτε ως επιπρόσθετη θέση
στους ήδη υπάρχοντες συµβούλους, αλλά ο συνολικός αριθµός των συµβούλων σε οποιοδήποτε
χρόνο να µην υπερβαίνει τον αριθµό που ορίζεται από τους κανονισµούς αυτούς. Σύµβουλος
που διορίζεται µε τον τρόπο αυτό θα κατέχει το αξίωµα µόνο µέχρι την επόµενη ετήσια γενική
συνέλευση, και τότε θα είναι κατάλληλος για επανεκλογή, αλλά δεν θα υπολογίζεται για τον
ορισµό των συµβούλων οι οποίοι θα αφυπηρετήσουν µε εκλογή εκ περιτροπής στη συνέλευση
αυτή.
96.

Η εταιρεία δύναται µε συνηθισµένο ψήφισµα, για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύµφωνα
µε το άρθρο 136 του Νόµου, να παύει οποιοδήποτε σύµβουλο πριν από την εκπνοή της θητείας
του στο αξίωµα ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαµβάνουν οι κανονισµοί αυτοί ή οποιαδήποτε
συµφωνία µεταξύ εταιρείας και του συµβούλου αυτού. Η παύση αυτή είναι χωρίς επηρεασµό
οποιασδήποτε απαίτησης που ο σύµβουλος αυτός δυνατό να έχει για αποζηµιώσεις λόγω
αθέτησης οποιασδήποτε σύµβασης υπηρεσίας µεταξύ αυτού και της εταιρείας.

97.

Η εταιρεία δύναται µε συνηθισµένο ψήφισµα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του
συµβούλου που παύθηκε από το αξίωµά του βάσει του αµέσως προηγούµενου κανονισµού και
χωρίς επηρεασµό των εξουσιών των συµβούλων βάσει του κανονισµού 95, η εταιρεία δύναται
σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύµβουλο είτε για να πληρώσει
τυχαία κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο σύµβουλο. Πρόσωπο που διορίζεται στη θέση συµβούλου
που παύθηκε µε τον τρόπο αυτό υπόκειται σε αποχώρηση κατά τον ίδιο χρόνο ωσάν να είχε γίνει
σύµβουλος την ηµέρα που ο σύµβουλος στη θέση του οποίου αυτός διορίζεται, εκλέχτηκε
σύµβουλος την τελευταία φορά.
∆ιαδικασία Συµβούλων
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98.

Οι σύµβουλοι δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν, και µε άλλο
τρόπο να ρυθµίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως αυτοί θεωρούν ορθό. Ζητήµατα που εγείρονται
σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο
πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Σύµβουλος δύναται, κι ο γραµµατέας κατόπι αίτησης
ενός συµβούλου οφείλει να συγκαλεί, σε οποιοδήποτε χρόνο συνεδρίαση των συµβούλων. ∆εν
είναι απαραίτητο να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση συµβούλων σε οποιοδήποτε σύµβουλο ο
οποίος κατά τον εκάστοτε χρόνο απουσιάζει από τη ∆ηµοκρατία.

99.

Η απαιτούµενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συµβούλους δύναται να ορίζεται
από τους συµβούλους, και αν δεν ορίζεται µε τον τρόπο αυτό θα είναι δυο.

100.

Οι σύµβουλοι που συνεχίζουν δύνανται να ενεργούν παρά το ότι υπάρχει κενή θέση στο
συµβούλιο αλλά, αν και εφόσον ο αριθµός τους µειωθεί κάτω από τον επιτρεπόµενο αριθµό που
ορίζεται από ή είναι σύµφωνος µε τους κανονισµούς της εταιρείας ως προς την απαραίτητη
απαρτία συµβούλων, οι σύµβουλοι που συνεχίζουν ή o σύµβουλος δύνανται να ενεργούν για το
σκοπό αύξησης του αριθµού συµβούλων µέχρι του αριθµού εκείνου, ή για τη σύγκληση γενικής
συνέλευσης της εταιρείας, αλλά για κανένα άλλο ακοπό.

101.

Οι σύµβουλοι δύνανται να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεών τους και να ορίζουν την
περίοδο που αυτός θα κατέχει το αξίωµα αν όµως δεν εκλεγεί πρόεδρος, ή αν ο πρόεδρος δεν
είναι παρών µέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της
συνεδρίασης, τότε οι παρόντες σύµβουλοι δύνανται να εκλέξουν έναν από αυτούς να είναι
πρόεδρος στη συνεδρίαση.

102.

Οι σύµβουλοι δύνανται να µεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που
αποτελούνται από τέτοιο µέλος ή µέλη του συµβουλίου τους όπως θεωρούν πρέπον·
οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται µε τον τρόπο αυτό, υποχρεούται, στην άσκηση των
εξουσιών που της έχουν µεταβιβαστεί, να συµµορφώνεται µε οποιουσδήποτε κανονισµούς που
της επιβάλλονται από τους συµβούλους.

103.

Επιτροπή δύναται να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεών της αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος, ή
αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών µέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα
που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα µέλη δύνανται να επιλέξουν έναν
από από αυτούς να είναι πρόεδρος στη συνεδρίαση.

104.

Επιτροπή δύναται να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδριάσεις της κατά την κρίση της.

Ζητήµατα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται µε πλειοψηφία των
παρόντων µελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
105.

Όλες οι πράξεις από οποιαδήποτε συνεδρίαση των συµβούλων ή επιτροπής συµβούλων ή από
οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως σύµβουλος είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι έχει εκ των
υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο µειονέκτηµα στο διορισµό του συµβούλου αυτού ή του
προσώπου που ενέργησε µε τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή µερικοί από αυτούς δεν είχαν τα
απαιτούµενα προσόντα, µε τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα
αυτά είχε δεόντως διοριστεί και είχε τα απαιτούµενα προσόντα για να είναι σύµβουλος.

106.

Γραπτή απόφαση υπογραµµένη από όλους τους συµβούλους που δικαιούνται εκάστοτε να
λαµβάνουν ειδοποιήσεις για συνεδρία των συµβούλων, είναι εξίσου έγκυρη και δεσµευτική
ωσάν να είχε ληφθεί σε συνεδρίαση των συµβούλων που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί
κανονικά.
∆ιευθύνων Σύµβουλος

531805336

107.

Οι σύµβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να διορίζουν έναν ή περισσότερους υπό αυτούς στο
αξίωµα του διευθύνοντα συµβούλου για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους
όπως θεωρούν πρέπον, και, δύνανται να ανακαλούν το διορισµό τηρουµένων των όρων
οποιασδήποτε συµφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο σύµβουλος που
διορίζεται µε τον τρόπο αυτό, ενώ κατέχει το αξίωµα αυτό, δεν υπόκειται σε αποχώρηση εκ
περιτροπής ή δεν υπολογίζεται στον υπολογισµό εκ περιτροπής συµβούλων, αλλά o διορισµός
του τερµατίζεται αυτοµάτως αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι σύµβουλος.

108.

∆ιευθύνων σύµβουλος λαµβάνει τέτοια αµοιβή (είτε υπό µορφή µισθού, προµήθειας ή
συµµετοχής στα κέρδη, είτε µερικώς υπό τη µια µορφή και µερικώς υπό την άλλη) όπως οι
σύµβουλοι εγκρίνουν.

109.

Οι σύµβουλοι δύνανται να εµπιστεύονται και να χορηγούν σε διευθύνοντα σύµβουλο
οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους µε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και µε τέτοιους
περιορισµούς όπως θέλουν κρίνει σωστό, και είτε παράλληλα είτε µε τον αποκλεισµό των δικών
τους εξουσιών και δύνανται από καιρό σε καιρό να ανακαλούν, αποσύρουν, αλλάσσουν ή
τροποποιούν όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες αυτές.
Γραµµατέας

110.

Ο γραµµατέας διορίζεται από τους συµβούλους για τέτοια περίοδο, µε τέτοια αµοιβή και υπό
τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρούν ορθό· και οποιοσδήποτε γραµµατέας που έχει
διοριστεί µε τον τρόπο αυτό δύναται να παυθεί από αυτούς.

111.

Ουδέν πρόσωπο δεν διορίζεται ή κατέχει αξίωµα ως γραµµατέας o οποίος είναι —
(α) ο µόνος σύµβουλος της εταιρείας· ή
(β) νοµικό πρόσωπο, ο µόνος σύµβουλος του οποίου είναι ο µόνος σύµβουλος της εταιρείας· ή
(γ) ο µόνος σύµβουλος νοµικού προσώπου το οποίο είναι ο µόνος σύµβουλος της εταιρείας.

112.

∆ιάταξη του Νόµου ή των κανονισµών αυτών που απαιτεί ή εξουσιοδοτεί όπως γίνει κάτι από ή
σε σύµβουλο και το γραµµατέα, δεν θεωρείται ότι έχει ικανοποιηθεί αν αυτό έγινε από ή στο
ίδιο πρόσωπο που ενεργεί ταυτόχρονα ως σύµβούλος και ως, ή στη θέση του, γραµµατέα.
Η Σφραγίδα
652428865

113.

Οι σύµβουλοι µεριµνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας η οποία χρησιµοποιείται µόνο
µε την εξουσιοδότηση των συµβούλων ή επιτροπής συµβούλων που είναι εξουσιοδοτηµένοι από
τους συµβούλους για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο οποίο τίθεται η σφραγίδα της
εταιρείας υπογράφεται από ένα σύµβουλο και προσυπογράφεται από το γραµµατέα ή από
δεύτερο σύµβουλο ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τους συµβούλους για το
σκοπό αυτό.

Μερίσµατα και Αποθεµατικά
114.

Η εταιρεία δύναται σε γενική συνέλευση να κηρύσσει µερίσµατα, αλλά κανένα µέρισµα δεν
υπερβαίνει το ποσό το οποίο συνιστούν οι σύµβουλοι.

115.

Οι σύµβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα µέλη ενδιάµεσα µερίσµατα όπως
φαίνεται στους συµβούλους ότι η πληρωµή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της εταιρείας.

116.

Κανένα µέρισµα δεν πληρώνεται διαφορετικά παρά µόνο από τα κέρδη.

117.

Οι σύµβουλοι δύνανται, προτού συστήσουν οποιοδήποτε µέρισµα, να κατακρατούν τέτοια ποσά
από τα κέρδη της εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, ως αποθεµατικό ή αποθεµατικά τα οποία
χρησιµοποιούνται, κατά την κρίση των συµβούλων, για σκοπούς που τα κέρδη της εταιρείας
δύνανται κανονικά να χρησιµοποιούνται, και µέχρις ότου χρησιµοποιηθούν κατά τον τρόπο
αυτό, και πάλιν κατά την κρίση των, είτε να χρησιµοποιούνται για την επιχείρηση της εταιρείας
είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε µετοχές της εταιρείας) που οι σύµβουλοι
θεωρούν σωστό από καιρό σε καιρό. Οι σύµβουλοι δύνανται επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε
αποθεµατικό, να µεταφέρουν όσα από τα κέρδη θεωρούν φρόνιµο να µην τα διαµοιράσουν.

118.

Τηρουµένων των δικαιωµάτων προσώπων, αν υπάρχουν, που δικαιούνται σε µετοχές µε ειδικά
δικαιώµατα ως προς το µέρισµα, όλα τα µερίσµατα κηρύσσονται και πληρώνονται πάνω στη
βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ότι πληρώθηκαν πάνω στις µετοχές πάνω
στις οποίες πληρώνεται το µέρισµα, κανένα όµως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ότι
πληρώθηκε πάνω σε µετοχή ως προκαταβολή κλήσεων θα θεωρείται για τους σκοπούς του
κανονισµού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη µετοχή. Όλα τα µερίσµατα θα κατανέµονται και
πληρώνονται ανάλογα µε τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ότι πληρώθηκαν πάνω
στις µετοχές στη διάρκεια του τµήµατος ή των τµηµάτων της περιόδου σε σχέση µε την οποία
πληρώνεται το µέρισµα αν όµως µια µετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το
δικαίωµα συµµετοχής της µετοχής σε µέρισµα θα αρχίσει από µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, η
µετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς µερίσµατος σύµφωνα µε την πρόνοια αυτή.

119.

Οι σύµβουλοι δύνανται να αφαιρούν από το µέρισµα που είναι πληρωτέο προς ένα µέλος, όλα τα
ποσά χρηµάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό προς την εταιρεία
για λογαριασµό κλήσεων ή διαφορετικά σε σχέση µε µετοχές της εταιρείας.

120.

Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται µέρισµα ή φιλοδώρηµα δύναται να ορίζει ότι η
πληρωµή του µερίσµατος ή φιλοδωρήµατος τούτου δύναται να γίνεται εν όλω ή εν µέρει µε τη
διανοµή ορισµένου ενεργητικού και ειδικότερα εξολοκλήρου πληρωµένων µετοχών,
χρεωστικών οµολόγων ή τίτλων οµολογιακού δανείου σε άλλη εταιρεία ή σε οποιαδήποτε µια ή
περισσότερες από τις µορφές αυτές, και οι σύµβουλοι εφαρµόζουν τέτοιο ψήφισµα και όπου
συναντάται δυσκολία πάνω σε µια τέτοια διανοµή, οι σύµβουλοι δύνανται να τη διευθετούν
κατά την κρίση τους, και ειδικότερα δύνανται να εκδίδουν κλασµατικά πιστοποιητικά και
καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση µε τη διανοµή ορισµένου ενεργητικού ή µέρους
αυτού και δύνανται να αποφασίζουν ότι θα γίνονται πληρωµές σε µετρητά σε µέλη πάνω στη
βάση της πιο πάνω καθορισµένης αξίας για την προσαρµογή των δικαιωµάτων όλων των µελών,
και δύνανται να µεταβιβάζουν οποιοδήποτε τέτοιο ενεργητικό σε εµπιστευµατοδόχους µε τον
τρόπο που οι σύµβουλοι θεωρούν σκόπιµο.

121.

Τα µερίσµατα, οι τόκοι ή άλλα χρήµατα που καθίστανται πληρωτέα σε µετρητά σε σχέση µε
µετοχές, δύνανται να πληρώνονται µε επιταγή ή µε διατακτικό που αποστέλλεται µέσω του
ταχυδροµείου στην εγγεγραµµένη διεύθυνση τον κατόχου ή, στην περίπτωση κατόχων από
κοινού, στην εγγεγραµµένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους από κοινού που το όνοµά του
εµφανίζεται πρώτο στο µητρώο των µελών ή σε τέτοιο πρόσωπο και σε τέτοια διεύθυνση όπως ο
κάτοχος ή οι κάτοχοι από κοινού δυνατό να δώσουν γραπτές οδηγίες. Κάθε τέτοια επιταγή ή
διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας
από δύο ή περισσότερους κατόχους από κοινού δύναται να δίνει έγκυρες εξοφλήσεις ή
αποδείξεις σε σχέση µε µερίσµατα, φιλοδωρήµατα ή άλλα χρήµατα που είναι πληρωτέα σε
σχέση µε τις µετοχές που κατέχονται από αυτούς.

122.

Κανένα µέρισµα δεν φέρει τόκο σε βάρος της εταιρείας.

554169118

Λογαριασµοί
123.

Οι σύµβουλοι θα φροντίζουν για την τήρηση µε ακρίβεια λογιστικών βιβλίων σε σχέση µε —
(α) όλα τα ποσά χρηµάτων που εισπράττονται και δαπανούνται από την εταιρεία και τα
ζητήµατα σε σχέση µε τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωµή·
(β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εµπορευµάτων από την εταιρεία, και
(γ) το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας.
Αν δεν τηρούνται τέτοια λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάζουν µια πιστή και
ακριβή εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η
εταιρεία δεν θεωρείται ότι τηρεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

124.

Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας, ή τηρουµένου του
άρθρου 141(3) του Νόµου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι συµβουλοι θέλουν κρίνει
πρέπον, και υπόκεινται συνεχώς σε επιθεώρηση από τους συµβούλους.

125.

Οι σύµβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιό βαθµό και σε
ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιούς όρους ή κανονισµούς οι λογαριασµοί και τα βιβλία της
εταιρείας, ή οποιαδήποτε από αυτά είναι ανοικτά για επιθεώρηση από µέλη που δεν είναι
σύµβουλοι, και κανένα µέλος (που δεν είναι σύµβουλος) δεν έχει δικαίωµα επιθεώρησης
οποιουδήποτε λογαριασµού ή βιβλίου ή εγγράφου της εταιρείας εκτός ως προνοείται από νόµο ή
ως επιτρέπεται από τους συµβούλους ή από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.

126.

Οι σύµβουλοι φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύµφωνα µε τα άρθρα 142, 144 και 151 του
Νόµου, να ετοιµάζονται και να τίθενται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση, τέτοιοι
λογαριασµοί κερδοζηµιών, ισολογισµοί, λογαριασµοί συγκροτηµάτων (αν υπάρχουν) και
εκθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά.

127.

Αντίγραφο κάθε ισολογισµού (περιλαµβανοµένου κάθε εγγράφου που χρειάζεται από νόµο να
επισυνάπτεται σε αυτόν) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση, µαζί
µε αντίγραφο τηc έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει εντός προθεσµίας που δεν θα είναι
µικρότερη από είκοσι µια ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της
συνέλευσης, να αποστέλλεται στο κάθε µέλος, και στον κάθε κάτοχο χρεωστικών οµολόγων της
εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι γραµµένο δυνάµει του κανονισµού 31. Νοείται ότι ο
κανονισµός αυτός δεν θα εκλαµβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων
τούτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνσή του είναι άγνωστη στην εταιρεία ή σε
περισσότερους από έναν από τους κατόχους από κοινού οποιωνδήποτε µετοχών ή χρεωστικών
οµολόγων.
Κεφαλαιοποίηση Κερδών
995615839

128.

Η εταιρεία σε γενική συνέλευση δύναται, έπειτα από σύσταση των συµβούλων, να αποφασίζει
ότι είναι επιθυµητό να κεφαλαιοποιηθεί µέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωµένο σε
οποιοδήποτε από τους λογαριασµούς αποθεµατικού της εταιρείας ή πιστωµένο στο λογαριασµό
κερδοζηµιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιµο για διανοµή, και ακολούθως ότι το ποσό
αυτό θα πρέπει να αποδεσµευθεί για διανοµή ανάµεσα στα µέλη που θα δικαιούνταν να το
πάρουν αν επρόκειτο για διανοµή µερίσµατος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό
αυτό δεν θα πληρωθεί σε µετρητά αλλά θα χρησιµοποιηθεί είτε προς ή έναντι της αποπληρωµής
οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραµένουν απλήρωτα σε σχέση µε µετοχές που κατέχονται
από τα µέλη αυτά αντίστοιχα, είτε για την εξολοκλήρου αποπληρωµή µετοχών που δεν έχουν
ακόµη εκδοθεί είτε χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν και
διανεµηθούν πιστωµένα ως εξολοκλήρου αποπληρωµένα προς και ανάµεσα στα µέλη στην πιο
πάνω αναλογία, ή εν µέρει µε τον ένα τρόπο και εν µέρει µε τον άλλο, και οι σύµβουλοι έχουν
υποχρέωση να εφαρµόζουν µια τέτοια απόφαση:
Νοείται ότι λογαριασµός αξίας υπέρ το άρτιο µετοχών και ταµείο για την εξαγορά αποθεµατικού
κεφαλαίου δύναται, για τους σκοπούς του κανονισµού αυτού, να χρησιµοποιείται µόνο για την
αποπληρωµή µετοχών που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα µέλη της
εταιρείας ως εξολοκλήρου αποπληρωµένες χαριστικές µετοχές.

129.

Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισµα όπως αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύµβουλοι
προβαίνουν σε όλες τις διαθέσεις και χρησιµοποιήσεις των αδιανεµήτων κερδών που
αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν δννάµει του ψηφίσµατος αυτού, και σε όλες τις
παραχωρήσεις και εκδόσεις εξολοκλήρου αποπληρωµένων µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων,
αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να κάνουν όλες τις πράξεις και ενέργειες για να
δίνεται εφαρµογή στο ψήφισµα αυτό, και οι σύµβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να χάνουν
τέτοια πρόβλεψη µε την έκδοση κλασµατικών πιστοποιητικών ή µε την πληρωµή σε µετρητά ή
διαφορετικά όπως κρίνουν σωστό σε σχέση µε τις µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που
καθίστανται διανεµητέα σε κλάσµατα, όπως επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο
να συνάπτει συµφωνία µε την εταιρεία για. λογαριασµό όλων των µελών που δικαιούνται να
συνάψουν µια τέτοια συµφωνία, που να προνοεί για την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα,
πιστωµένων ως εξολοκλήρου αποπληρωµένων, οποιωνδήποτε πρόσθετων µετοχών ή
χρεωστικών οµολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται πάνω σε τέτοια κεφαλαιοποίηση, ή
(ανάλογα µε το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωµή από την εταιρεία για
λογαριασµό τους, χρησιµοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα
κέρδη που ψηφίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή µέρους των ποσών που παραµένουν
απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες µετοχές τους, και κάθε τέτοια συµφωνία που θα συνάπτεται µε
τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσµευτική για όλα αυτά τα µέλη.
Έλεγχος

130.

Θα διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντά τους θα καθορίζονται από τα άρθρα 153 µέχρι 156
(και των δύο συµπεριλαµβανοµένων) του Νόµου.
Ειδοποίηση

131.

Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την εταιρεία σε οποιοδήποτε µέλος είτε προσωπικά είτε µε
την αποστολή της µε το ταχυδροµείο προς αυτό ή προς την εγγεγραµµένη διεύθυνσή του, ή (αν
δεν έχει εγγεγραµµένη διεύθυνση στη ∆ηµοκρατία) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, στη ∆ηµοκρατία
που δόθηκε από αυτό στην εταιρεία για να δίνεται ειδοποίηση προς αυτό. Όταν ειδοποίηση
αποστέλλεται µε το ταχυδροµείο, ή επίδοσή της θα θεωρείται ότι έγινε, µε την κανονική
αναγραφή της διεύθυνσης, προπληρωµή, και ταχυδρόµηση επιστολής που περιέχει την
ειδοποίηση, και στην περίπτωση ειδοποίησης συνεδρίασης µε την εκπνοή 24 ωρών µετά από την
ταχυδρόµηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
κατά το χρόνο στον οποίο η επιστολή θα παραδιδόταν κατά τη συνηθισµένη διανοµή του
ταχυδροµείου.

132.

Ειδοποίηση προς κατόχους από κοινού µετοχής δύναται να δίνεται από την εταιρεία δίνοντάς
την στον κάτοχο από κοινού που το όνοµά του εµφανίζεται πρώτο στο µητρώο των µελών σε
σχέση µε τη µετοχή αυτή.

133.

Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την εταιρεία προς τα πρόσωπα που δικαιούνται σε µετοχή
εξαιτίας του θανάτου ή της πτώχευσης µέλους µε την αποστολή της µε το ταχυδροµείο µε
προπληρωµένη επιστολή απευθυνόµενη προς αυτούς ονοµαστικά, ή µε την ιδιότητά τους ως
αντιπροσώπους του αποθανόντος µέλους, ή ως επιτρόπου του µέλους που πτώχευσε, ή µε
παρόµοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της ∆ηµοκρατίας, που έχει
γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν
την ειδοποίηση, ή (µέχρις ότου γνωστοποιηθεί µια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση
µε τον τρόπο που θα µπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συµβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.

134.

Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόµενο τρόπο
προς —
(α) κάθε µέλος εκτός από εκείνα τα µέλη που (αν και δεν έχουν εγγεγραµµένη διεύθυνση στη
∆ηµοκρατία) παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία διεύθυνση εντός της ∆ηµοκρατίας
για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά·
(β) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαιώµατα κυριότητας πάνω σε µετοχή εξαιτίας της ιδιότητάς
του ως προσωπικού αντιπροσώπου ή επιτρόπου µέλους που πτώχευσε, όταν το µέλος, αν δεν
είχε συµβεί ο θάνατος ή η πτώχευσή του θα εδικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση·
και

(γ) τον ενάστοτε ελεγκτή της εταιρείας.
Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις για γενικές συνελεύσεις.
Εκκαθάριση
135.

418773233

Αν η εταιρεία εκκαθαρίζεται ο εκκαθαριστής δύναται, ύστερα από την έγκριση έκτακτου
ψηφίσµατος της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόµο, να
διανέµει ανάµεσα στα µέλη σε χρήµα ή είδος ολόκληρο ή µέρος του ενεργητικού της εταιρείας
(είτε τούτο αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι και δύναται, για το σκοπό αυτό,
να προσδίδει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να
διανεµηθεί µε τον πιο πάνω τρόπο, και δύναται να ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο η διανοµή
αυτή θα διενεργείται ανάµεσα στα µέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των µελών. Ο εκκαθαριστής
δύναται, µε παρόµοια έγκριση, να εκχωρεί ολόκληρο ή µέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους,
πάνω σε τέτοια καταπιστεύµατα, προς όφελος των συνεισφορέων, που ο εκκαθαριστής, µε
παρόµοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά µε τρόπο που κανένα µέλος δεν θα εξαναγκάζεται να
λαµβάνει µετοχές ή άλλα χρεώγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.
Αποζηµίωση

136.

Κάθε σύµβουλος, διευθύνων σύµβουλος, αντιπρόσωπος, ελεγκτής. γραµµατέας και άλλος
εκάστοτε αξιωµατούχος της εταιρείας αποζηµιώνεται από το ενεργητικό της εταιρείας έναντι
οποιασδήποτε ευθύνης που αυτός υπέστηκε ως συνέπεια της υπεράσπισης από αυτόν
δικαστικών διαβηµάτων, αστικών ή ποινικών, στα οποία δίδεται απόφαση προς όφελός του ή
στα οποία αθωώνεται, ή αναφορικά µε αίτηση βάσει του άρθρου 333 του Νόµου στην οποία του
παραχωρείται ανακούφιση από το ∆ικαστήριο.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

1.

Οι κανονισµοί οι οποίοι περιέχονται στο Μέρος Ι του Πίνακα Α (µε εξαίρεση τους κανονισµούς
24 και 53) εφαρµόζονται.

2.

Η εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και ακολούθως:
(α) το δικαίωµα µεταβίβασης µετοχών περιορίζεται µε τον πιο κάτω καθοριζόµενο τρόπο·
(β) ο αριθµός µελών της εταιρείας (εξαιρουµένων προσώπων που είναι στην υπηρεσία της
εταιρείας και προσώπων που διετέλεσαν προηγουµένως στην υπηρεσία της εταιρείας και
συνέχισαν µετά τον τερµατισµό της απασχόλησής τους να είναι µέλη της εταιρείας),
περιορίζεται σε πενήντα:
Νοείται ότι όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού µια ή περισσότερες µετοχές
στην εταιρεία για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού θα θεωρούνται ως ένα µέλος·
(γ) οποιαδήποτε πρόσκληση προς το κοινό προς εγγραφή για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα της
εταιρείας απαγορεύεται·
(δ) η εταιρεία δεν έχει εξουσία να εκδίδει εντάλµατα µετοχών στον κοµιστή.

3.

Οι σύµβουλοι δύνανται, κατά την απόλυτη κρίση τους και χωρίς να δώσουν οποιοδήποτε λόγο,
να αρνηθούν να εγγράψουν οποιαδήποτε µεταβίβαση µετοχής ανεξάρτητα αν είναι ή όχι
εξολοκλήρου εξοφληµένη.

4.

Καµιά εργασία δεν διεξάγεται σε γενική συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο
κατά τον οποίο η συνέλευση προχωρεί στις εργασίες της. Εκτός αν στο παρόν προβλέπεται
διαφορετικά δύο µέλη παρόντα προσωπικά ή µε αντιπρόσωπο αποτελούν απαρτία.

5.

Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου, γραπτό ψήφισµα υπογραµµένο από όλα τα µέλη τα
οποία κατά τον εκάστοτε χρόνο δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση των γενικών συνελεύσεων
και τα οποία δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτές (ή αν είναι νοµικά πρόσωπα
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από τους κατάλληλα εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους) θα είναι έγκυρο και ισχυρό όπως
αν το ψήφισµα ελαµβάνετο σε γενική συνέλευση της εταιρείας που συγκλήθηκε και συνήλθε
δεόντως.
6.

Οι διευθυντές δύνανται οποτεδήποτε να ζητήσουν από οποιοδήποτε πρόσωπο που το όνοµά του
είναι καταχωρηµένο στο µητρώο µελών της εταιρείας, να τους δώσει οποιαδήποτε πληροφορία,
υποστηριζόµενη (αν οι διευθυντές το απαιτήσουν) µε νοµοθετηµένη δήλωση του θεωρούν
αναγκαία προς το σκοπό να αποφασίσουν κατά πόσο ή όχι η εταιρεία είναι εξαιρουµένη ιδιωτική
εταιρεία µε την έννοια του εδαφίου (4) του άρθρου 123 του Νόµου.
Σηµείωση: Οι κανονισµοί 3 και 4 του Μέρους αυτού είναι εναλλάξιµοι µε τους κανονισµούς 24
και 53, αντίστοιχα του Μέρους Ι.
ΠΙΝΑΚΑΣ B
ΤΥΠΟΣ Ι∆ΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

1o.

Το όνοµα της εταιρείας είναι "ΤΗΕ EASTERN STEAM PACKET COMPANY, LIMΙTED".

2o.

Οι σκοποί για τους οποίους συστήνεται η εταιρεία είναι η µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων
µε πλοία, ή βάρκες µεταξύ τέτοιων µερών που η εταιρεία από καιρό σε καιρό δύναται να
αποφασίζει και η εκτέλεση τέτοιων πράξεων που είναι συµπτωµατικές ή συντελεστικές για την
εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού.

3o.

Η ευθύνη των µελών είναι περιορισµένη.

4o.

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες χιλιάδες διαιρεµένο σε χίλιες µετοχές από
διακόσιες λίρες η καθεµιά.

Εµείς, τα διάφορα πρόσωπα που τα ονόµατα και οι διευθύνσεις είναι υπογραµµένα, επιθυµούµε να
αποτελέσουµε εταιρεία σύµφωνα µε το ιδρυτικό αυτό έγγραφο και αντίστοιχα συµφωνούµε να λάβουµε
τον αριθµό των µετοχών στο κεφάλαιο της εταιρείας που είναι σηµειωµένος απέναντι από τα αντίστοιχα
ονόµατά µας.
Ονόµατα, διευθύνσεις και περιγραφές
υπογραφέων
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Αριθµός µετοχών που λαµβάνει καθένας
υπογραφέας
έµπορος
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" Χρονολογήθηκε σήµερα … … … … … … την … … … … … , 19… .
Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών Υ.Ζ.
(διεύθυνση) … … … … … … … … … …
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
ΤΥΠΟΣ Ι∆ΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ιδρυτικό Έγγραφο
1ο.
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Το όνοµα της εταιρείας είναι "The Cyprus School Associatίon Limited".

322629094

2ο.

Οι σκοποί για τους οποίους συστήνεται η εταιρεία είναι:
"η λειτουργία σχόλείου για αγόρια στην Κύπρο και η εκτέλεση τέτοιων πράξεων που είναι
συµπτωµατικές ή συντελεστικές για την εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού."

3ο.

Η ευθύνη των µελών είναι περιορισµένη.

4ο.

Κάθε µέλος της εταιρείας αναλαµβάνει. να συνεισφέρει στο ενεργητικό της εταιρείας σε
περίπτωση εκκαθάρισής της ενώ είναι µέλος, ή εντός ενός έτους µετά, για πληρωµή των χρεών
και υποχρεώσεων της εταιρείας που δηµιουργήθηκαν πριν παύσει να είναι µέλος και για τα
έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες της εκκαθάρισης και για την προσαρµογή των δικαιωµάτων
των συνεισφορέων, µεταξύ τους, τέτοιο ποσό που δυνατό να απαιτηθεί και που δεν θα
υπερβαίνει τις δέκα λίρες.
Εµείς τα διάφορα πρόσωπα, που τα ονόµατα και οι διευθύνσεις είναι υπογραµµένα, επιθυµούµε
να αποτελέσουµε εταιρεία σύµφωνα µε το ιδρυτικό αυτό έγγραφο.
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Χρονολογήθηκε σήµερα … … … … … … την … … … , 19 … ."
188306570

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών
Υ.Ζ.
(διεύθυνση) … … … … … … … … … …
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ
ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Ερµηνεία
1.

Στο Καταστατικό αυτό —
"Γραµµατέας" σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο διορισµένο για να εκτελεί τα καθήκοντα του
γραµµατέα της εταιρείας.
"∆ηµοκρατία" σηµαίνει τη ∆ηµοκρατία της Κύπρου.
"ο Νόµος" σηµαίνει τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113.
"η σφραγίδα" σηµαίνει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας.
Εκτός αν δηλώνεται αντίθετη πρόθεση, εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, ερµηνεύονται
ότι περιλαµβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία, και άλλους τρόπους
παράστασης ή αναπαπάστασης λέξεων σε ορατή µορφή.
Εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαµβάνονται στο
καταστατικό αυτό έχουν την ίδια έννοια µε εκείνη του Νόµου ή οποιαδήποτε τροποποίηση
αυτού που ισχύει κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία το παρόν καταστατικό καθίσταται
δεσµευτικό για την εταιρεία.
Μέλη

2.

Ο αριθµός των µελών µε τα οποία η εταιρεία προτίθεται να εγγραφεί είναι … … … … … , αλλά

οι σύµβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να εγγράψουν αύξηση µελών.
3.

Οι υπογραφείς του ιδρυτικού εγγράφου και τέτοια άλλα πρόσωπα τα οποία οι σύµβουλοι
δέχονται ως µέλη καθίστανται µέλη της εταιρείας.
Γενική Συνέλευση
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4.

Η εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε έτος γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική
συνέλευσή της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος,
και θα ορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν· και οι γενικές
συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε µήνες. Νοείται ότι
εφόσον η εταιρεία συγκροτεί την πρώτη της γενική συνέλευση εντός δεκαοκτώ µηνών από την
ίδρυσή της, δεν χρειάζεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσής της ή στο
επόµενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα ορίζουν οι
διευθυντές.

5.

Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις ονοµάζονται έκτακτες
γενικές συνελεύσεις.

6.

Οι διευθυντές δύνανται, οποτεδήποτε το κρίνουν πρέπον, να συγκαλούν έκτακτη γενική
συνέλευση και έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης ύστερα από τέτοια
απαίτηση, ή, σε περίπτωση παράλειψης, δύνανται να συγκαλούνται από τέτοιους απαιτητές,
όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόµου. Αν οποτεδήποτε δεν υπάρχουν εντός της
∆ηµοκρατίας αρκετοί σύµβουλοι που να δύνανται να δηµιουργήσουν απαρτία, οποιοσδήποτε
σύµβουλος ή οποιαδήποτε δύο µέλη της εταιρείας, δύνανται να συγκαλούν έκτακτη γενική
συνέλευση µε τον ίδιο τρόπο όσο το δυνατό πλησιέστερο όπως εκείνο µε τον οποίο συνελεύσεις
δύνανται να συγκαλούνται από τους συµβούλους.
Ειδοποίηση για γενικές συνελεύσεις.

7.

Ετήσια γενική συνελεύση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσµατος
συγκαλείται µε προηγούµενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι µιας ηµερών, και
συνέλευση της εταιρείας εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για
την έγκριση ειδικού ψηφίσµατος συγκαλείται µε γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων
ηµερών. Η ειδοποίηση δεν θα περιλαµβάνει την ηµέρα κατά την οποία επιδίδεται ή θεωρείται
ότι επιδίδεται και την ηµέρα για την οποία δίνεται, και ορίζει τον τύπο, την ηµέρα και την ώρα
της συνέλευσης και, στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και
δίνεται, µε τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή µε τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που ενδεχόµενα
να καθορίζεται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύµφωνα µε το
καταστατικό της εταιρείας δικαιούνται να λαµβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την εταιρεία:
Νοείται ότι συνέλευση της εταιρείας θεωρείται, ανεξάρτητα από το ότι συγκαλείται µε
ειδοποίηση µικρότερη από αυτή που ορίζεται στο καταστατικό αυτό, ότι έχει δεόντως
συγκληθεί, αν συµφωνηθεί µε τον τρόπο αυτό —
(α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα µέλη
που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή· και
(β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από πλειοψηφία σε αριθµό των µελών
που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή που είναι πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει
µαζί όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε τοις εκατό όλων των δικαιωµάτων ψήφου στη
συνέλευση αυτή όλων των µελών.

8.

Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης για συνέλευση σε, ή η µη παραλαβή ειδοποίησης για
συνέλεύση, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν ακυρώνει τις
διαδικασίες στη συνέλευση αυτή.
∆ιαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις.

9.

Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική, ειδική επίσης
θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, µε την εξαίρεση της
κήρυξης µερίσµατος, της εξέτασης των λογαριασµών, του ισολογισµού και των εκθέσεων των

συµβούλων και ελεγκτών, της εκλογής συµβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν
και το διορισµό των, και τον ορισµό της αµοιβής, των ελεγκτών.
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10.

Καµιά εργασία δεν διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρξει απαρτία κατά το χρόνο
που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της εκτός όπου στο παρόν προνοείται διαφορετικά, τρία
µέλη παρόντα αυτοπροσώπως θα συνιστούν απαρτία.

11.

Αν εντός µισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει
απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από απαίτηση µελών, θα διαλύεται. σε κάθε
άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται για την ίδια ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας, κατά τον ίδιο
χρόνο και τόπο, ή σε τέτοια άλλη ηµέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο που οι σύµβουλοι
δύνανται να αποφασίσουν, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός
µισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότησή της, τα παρόντα µέλη θα συνιστούν
απαρτία.

12.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου, αν υπάρχει, προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της
εταιρείας, ή αν δεν υπάρχει, ή αν αυτός δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα
που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός δεν επιθυµεί να προεδρεύσει,
τότε οι παρόντες σύµβουλοι εκλέγουν έναν από τους εαυτούς τους ως προεδρεύοντα της
συνέλευσης.

13.

Αν σε οποιαδήποτε συνέλευση, κανένας σύµβουλος δεν είναι πρόθυµος να ενεργήσει ως
πρόεδρος, ή αν κανένας σύµβουλος δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που
είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα µέλη εκλέγουν ένα από αυτά
ως προεδρεύοντα της συνέλευσης.

14.

Ο πρόεδρος δύναται, µε τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία
(και θα έχει υποχρέωση αν του δώσει οδηγίες η συνέλευση), να αναβάλλει τη συνέλευση από
καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά καµιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ
αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραµένει ατέλειωτη στη συνέλευση από την
οποία έγινε η αναβολή. Όταν µια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες ηµέρες,
ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης θα δίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική
συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή
ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση.

15.

Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισµα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται µε
ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν από ή µε την ανακοίνωση του αποτελέσµατος της
ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία —
(α) από τον πρόεδρο· ή
(β) από τουλάχιστον τρία µέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου· ή
(γ) από οποιοδήποτε µέλος ή µέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου που κατέχουν
µετοχές που αντιστοιχούν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνολικού αριθµού των ψήφων
των µετοχών όλων των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου στη συνέλευση.
Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία µε τον τρόπο αυτό, δήλωση του προέδρου ότι ψήφισµα έχει
εγκριθεί µε ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί οµόφωνα, ή µε µια συγκεκριµένη πλειοψηφία, ή
απορριφθεί και σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών, της διαδικασίας της
εταιρείας, αποτελεί αµάχητη απόδειξη για το γεγονός χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθµού
ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσµατος.
Η απαίτηση για ψηφοφορία δύναται να αποσύρεται.

16.

Εκτός όπως προνοείται στον κανονισµό 18, αν ζητηθεί ψηφοφορία δεόντως αυτή θα διεξάγεται
µε τον τρόπο που θα υποδείξει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας συνιστά την
απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

17.

Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε σε περίπτωση
ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της συνέλευσης στην οποία γίνεται η ανάταση των χεριών ή στην
οποία η ψήφοφορία απαιτείται, δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
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18.

Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου, ή για θέµα αναβολής της συνέλευσης, η
ψηφοφορία θα διεξάγεται αµέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέµα αυτή θα
διεξάγεται σε χρόνο που o πρόεδρος της συνέλευσης θα ορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την
εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία δύναται να συνεχίζεται ενώ θα εκκρεµεί η εργασία
για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

19.

Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου, γραπτό ψήφισµα υπογραµµένο από όλα τα µέλη που
εκάστοτε δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση και να παραστούν και ψηφίσουν σε γενικές
συνελεύσεις (ή σε περίπτωση νοµικών προσώπων από τους δεόντως εξουσιοδοτηµένους
αντιπροσώπους τους) θα είναι έγκυρο και ισχυρό σαν να ήταν το ψήφισµα που εγκρίνεται σε
γενική συνέλευση της εταιρείας που συγκαλείται και συνέρχεται δεόντως.
Ψήφοι Μελών

20.

Κάθε µέλος έχει µια ψήφο.

21.

Μέλος διανοητικά άρρωστο, ή µέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγµα από ∆ικαστήριο
αρµόδιο για ζητήµατα διανοητικής αρρώστιας, δύναται να ψηφίζει, είτε όταν πρόκειται για
ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, µέσω του διαχειριστή της περιουσίας
του, της επιτροπής του, παραλήπτη, φροντιστή περιουσίας ή άλλου προσώπου που επέχει θέση
διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή φροντιστή περιουσίας διορισµένου από το ∆ικαστήριο, και
o τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, φροντιστής περιουσίας ή άλλο πρόσωπο, θα
δύναται, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει µέσω αντιπροσώπου.

22.

∆εν δικαιούται κανένα µέλος να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα
τα ποσά που έχονν καταστεί πληρωτέα από αυτό στην εταιρεία έχουν πληρωθεί.

23.

Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι δύνανται να δίνονται προσωπικά ή µέσω αντιπροσώπου.

24.

Το πληρεξούσιο µε το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να
υπογράφεται από το µέλος που προβαίνει στο διορισµό ή τον αντιπρόσωπό του που έχει δεόντως
εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην περίπτωση που το µέλος που κάνει το διορισµό είναι
νοµικό πρόσωπο, είτε µε τη σφραγίδα του, ή µε υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτηµένου
αξιωµατούχου ή αντιπροσώπου του. Αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι µέλος της εταιρείας.

25.

Το πληρεξούσιο µε το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο
πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάµει της οποίας τούτο υπογράφτηκε, ή
πιστοποιηµένο από πιστοποιούντα υπάλληλο, αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της
εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός
της ∆ηµοκρατίας που θα καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη
συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση
της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο
πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή στην περίπτωση ψηφοφορίας, όχι αργότερα από 24 ώρες
πριν από το χρόνο που ορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης, και αν υπάρξει παράλειψη
το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θεωρείται έγκυρο.

26.

Πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται µε τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτό τύπο, που
επιτρέπουν οι περιστάσεις —
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" … … … … … … … … Λίµιτεδ.
Εγώ/εµείς … … … … … … … …, από … … … … … … … … της πιο πάνω Εταιρείας µε το
παρόν διορίζω/ουµε τον … … … … … … … …, … … … … από … … … … ως τον
αντιπρόσωπό µου/µας για να ψηφίσει για µένα/µας για λογαριασµό µου/µας στην (ετήσια ή
έκτακτη, ανάλογα µε την περίπτωση) γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για
την … … … … … … … … ηµέρα του … … … … 19 … , και σε οποιαδήποτε αναβολή της.
Υπογράφτηκε σήµερα την … … … … ηµέρα του … … … … 19 … "
27.

Όταν είναι επιθυµητό να παραχωρείται στα µέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός

ψηφίσµατος, το πληρεξούσιο µε το οποίο γίνεται ο διορισµός τον αντιπροσώπου θα ακολουθεί
τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτό τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις—
" … … … … … … Λίµιτεδ.
Εγώ/εµείς … … … … … …, από … … … … … … µέλος/µέλη της πιο πάνω εταιρείας µε το
παρόν διορίζω/ουµε τον … … … … … … από … … … … … … ή σε περίπτωση κωλύµατος
τον … … … … … … από … … … ως τον αντιπρόσωπο µου/µας για να ψηφίσει για µένα/µας
για λογαριασµό µου/µας στην (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα µε την περίπτωση) γενική συνέλευση
της εταιρείας που έχει συγκληθεί για την … … … ηµέρα του … … … 19 … , και σε
οποιαδήποτε αναβολή της.
Υπογράφτηκε σήµερα την … … … ηµέρα του … … … 19 …
Ο τύπος αυτός θα χρησιµοποιηθεί υπέρ*/εναντίον του ψηφίσµατος. Εκτός αν του δοθεί
διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση.
________________________________________________
*Απαλείψατε ότι δεν είναι επιθυµητό."
28.

Το πληρεξούσιο µε το οποίο γίνεται ο διορισµός ενός αντιπροσώπου θα εκλαµβάνεται ότι
παραχωρεί και το δικαίωµα απαίτησης ή το δικαίωµα συµµετοχής σε απαίτηση για διεξαγωγή
ψηφοφορίας.

29.

Ψήφος που δίνεται σύµφωνα µε τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον
προηγούµενο θάνατο ή διανοητική αρρώστια του αντιπροσωπευοµένου ή την προηγούµενη
ανάκληση του πληρεξουσίου ή την εξουσιοδότηση δυνάµει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο,
νοουµένου ότι ο τέτοιος θάνατος, διανοητική αρρώστια, ανάκληση ή µεταβίβαση που
αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς και παραληφθεί από την εταιρεία
στο εγγεγραµµένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξαναβολής συνέλευσης
στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.
Νοµικά Πρόσωπα που Ενεργούν Μέσω Αντιπροσώπου σε Συνελεύσεις

30.

Κάθε νοµικό πρόσωπο που είναι µέλος της εταιρείας δύναται µε απόφαση των συµβούλων του ή
άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για
να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της εταιρείας, και το
πρόσωπο που θα έχει διοριστεί µε τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασµό του
νοµικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα µπορούσε να ασκεί το ίδιο το
νοµικό πρόσωπο αν αυτό ήταν φυσικό πρόσωπο µέλος της εταιρείας.
Σύµβουλοι

31.

Ο αριθµός των συµβούλων και τα ονόµατα των πρώτων συµβούλων ορίζονται γραπτώς από του
υπογράψαντες το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας ή από πλειοψηφία τους.

32.

Η αµοιβή των συµβούλων καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την εταιρεία σε γενική
συνέλευση. Η αµοιβή αυτή λογίζεται ότι προκύπτει από ηµέρα σε ηµέρα. Οι σύµβουλοι
δικαιούνται επίσης να πληρώνονται όλα τα έξοδα µετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα στα οποία
κανονικά υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των συµβούλων ή για να
επιστρέφουν από αυτές ή στα οποία υποβλήθηκαν αναφορικά µε τις εργασίες της εταιρείας.
Εξουσίες ∆ανεισµού

33.
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Οι σύµβουλοι δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας για να δανείζονται χρήµατα,
και να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή µέρος της επιχείρησης και περιουσίας της
εταιρείας, και να εκδίδουν χρεωστικά οµόλογα, τίτλους οµολογιακού δανείου και άλλα
χρεώγραφα, είτε αυτοτελή ή υπό µορφή ασφάλειας που να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο,
ευθύνη ή υποχρέωση της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.
Εξουσίες και Καθήκοντα των Συµβούλων

34.

Οι σύµβουλοι διαχειρίζονται την επιχείρηση της εταιρείας, και δύνανται να πληρώνουν όλα τα
έξοδα που προκύπτουν για την προαγωγή και εγγραφή της εταιρείας και δύνανται να ασκούν
όλες τις εξουσίες της εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόµο ή από το καταστατικό αυτό να
ασκούνται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουµένων όµως των προνοιών του Νόµου
και του καταστατικού αυτού, και των προνοιών οττοιωνδήποτε κανονισµών, που δεν είναι
ασυµβίβαστοι µε τις πιο πάνω πρόνοιες, που δυνατό να καθορίζονται ατό την εταιρεία σε γενική
συνέλευση· αλλά κανένας κανονισµός που γίνεται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση µε
κανένα τρόπο δεν καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούµενη πράξη των συµβούλων η οποία θα
ήταν έγκυρη αν ο κανονισµός αυτός δεν είχε γίνει.

35.

Οι σύµβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό και οποτεδήποτε µε πληρεξούσιο έγγραφο, να
διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, ή πρόσωπο, οίκο ή οργανισµό προσώπων, είτε υποδεικνύεται
άµεσα ή έµµεσα από τους συµβούλους, ως αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους της εταιρείας για
τέτοιους σκοπούς και µε τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν υπερβαίνουν
εκείνες που έχουν ή ασκούν οι σύµβουλοι δυνάµει του καταστατικού αυτού) και για την περίοδο
και µε τους όρους που οι σύµβουλοι, κατά την κρίση τους θεωρούν σωστό, και τα πληρεξούσια
αυτά έγγραφα δύνανται να περιλαµβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση
προσώπων που συναλλάσσονται µε τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που οι σύµβουλοι
δυνατό να θεωρήσουν σωστό και δυνατό επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο
αντιπρόσωπο να µεταβιβάζει όλες ή µερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις
που µεταβιβάζονται σε αυτόν.

36.

Όλες οι επιταγές, γραµµάτια, τραβηκτικές επιταγές, συναλλαγµατικές και άλλα
διαπραγµατεύσιµα έγγραφα, και όλες οι αποδείξεις χρηµάτων που πληρώθηκαν στην εταιρεία,
πρέπει να υπογραφούν, εκδοθούν, γίνουν αποδεκτές, οπισθογραφηθούν, ή διαφορετικά
εκτελεστούν ανάλογα µε την περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο που οι σύµβουλοι ατοφασίζουν από
καιρό σε καιρό µε ψήφισµα.

37.

Οι σύµβουλοι µεριµνούν για την τήρηση πρακτικών σε βιβλία που προµηθεύονται για —
(α) όλους τους διορισµούς αξιωµατούχων που έγιναν από τους συµβούλους·
(β) τα ονόµατα των συµβούλων που είναι παρόντα σε κάθε συνέλευση των συµβούλων και
οποιασδήποτε επιτροπής των συµβούλων·
(γ) όλα τα ψηφίσµατα και διαδικασίες σε όλες τις συνελεύσεις της εταιρείας και των
συµβούλων, και των επιτροπών των συµβούλων,
και κάθε σύµβουλος που είναι παρών σε συνέλευση των συµβούλων ή επιτροπής συµβούλων
υπογράφει το όνοµά του στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό.
Έκπτωση Συµβούλων

38.

Το αξίωµα του συµβούλου κενώνεται όταν ο σύµβουλος —
(α) χωρίς τη συναίνεση της εταιρείας σε γενική συνέλευση κατέχει οποιοδήποτε άλλο
κερδοφόρο αξίωµα στην εταιρεία· ή
(β) πτωχεύει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε διευθέτηση ή διακανονισµό µε τους πιστωτές του
γενικά·
(γ) εµποδίζεται από του να είναι σύµβουλος δυνάµει διατάγµατος που εκδίδεται σύµφωνα µε το
άρθρο 180 του Νόµου· ή
(δ) καθίσταται διανοητικά άρρωστος· ή
(ε) παραιτείται από το αξίωµά του µε γραπτή ειδοποίηση προς την εταιρεία· ή
(στ) έχει άµεσα ή έµµεσα συµφέρον σε οποιαδήποτε σύµβαση µε την εταιρεία και παραλείπει να
δηλώσει τη φύση του συµφέροντός του σύµφωνα µε τον τρόπο που απαιτεί το άρθρο 191 του
Νόµου.
Σύµβουλος που έχει συµφέρον σχετικά µε οποιαδήποτε σύµβαση ή µε οποιοδήτοτε θέµα που

προκύπτει από αυτή, δεν πρέπει να ψηφίζει, και αν ψηφίζει δεν υπολογίζεται η ψήφος του.
Εκλογή εκ Περιτροπής Συµβούλων.
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39.

Στην πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας όλοι οι σύµβουλοι αποχωρούν από το
αξίωµά τους, και στην ετήσια γενική συνέλευση κάθε επόµενου έτους το ένα τρίτο των εκάστοτε
συµβούλων, ή, αν o αριθµός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο των τριών, τότε ο αριθµός που
είναι πιο κοντά στο ένα τρίτο, αποχωρούν από το αξίωµα.

40.

Οι σύµβουλοι που πρέπει να αποχωρήσουν κάθε έτος είναι αυτοί που έχουν µεγαλύτερη θητεία
στη θέση από την τελευταία εκλογή τους, αλλά µεταξύ προσώπων που έγιναν σύµβουλοι την
ίδια ηµέρα αποχωρούν εκείνοι (εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά µεταξύ τους) που θα
αποφασιστεί µε κλήρο.

41.

Σύµβουλος που αποχωρεί είναι επανεκλέξιµος.

42.

Η εταιρεία στη συνέλευση στην οποία σύµβουλος αποχωρεί µε τον πιο πάνω τρόπο, δύναται να
πληρώσει την κενή θέση µε την εκλογή προσώπου σε αυτή, και σε περίπτωση παράλειψης, ο
σύµβουλος που αποχωρεί αν προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, θεωρείται επανεκλεγείς,
εκτός αν στη συνέλευση αποφασιστεί ρητά να µην πληρωθεί η κενή θέση, ή εκτός αν τέθηκε
ψήφισµα στη συνέλευση για την επανεκλογή του συµβούλου αυτού και απορρίφθηκε.

43.

Κανένα πρόσωπο, εκτός από σύµβουλο που αποχωρεί στη συνέλευση, δεν θα είναι κατάλληλο
για εκλογή στη θέση του συµβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν συστηθεί από
τους συµβούλους, ή εκτός, αν δοθεί γραπτή ειδοποίηση στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας
εντός προθεσµίας όχι µικρότερης από τρεις ηµέρες και µεγαλύτερης από είκοσι µια ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία που ορίστηκε να συγκληθεί η συνέλευση, υπογραµµένη από ένα µέλος
δεόντως ικανό να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε τέτοια
ειδοποίηση ότι προτίθεται να εισηγηθεί τέτοιο πρόσωπο για εκλογή, όπως και γραπτή
ειδοποίηση του προσώπου αυτού που δηλώνει την προθυµία να εκλεγεί.

44.

Η εταιρεία δύναται, από καιρό σε καιρό µε συνηθισµένο ψήφισµα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον
αριθµό των συµβούλων και δύναται επίσης να αποφασίζει µε ποια σειρά ο αυξανόµενος ή
ελαττούµενος αριθµός πρέπει να εγκαταλείπει το αξίωµα.

45.

Οι σύµβουλοι έχουν εξουσία οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό να διορίζουν οποιοδήποτε
πρόσωπο ως σύµβουλος, είτε για πλήρωση περιστασιακής κενής θέσης είτε για προσθήκη στους
ήδη υπάρχοντες συµβούλους, αλλά µε τρόπο ώστε ο συνολικός αριθµός των συµβούλων
οποτεδήποτε να µην υπερβαίνει τον αριθµό που ορίζουν οι παρόντες κανονισµοί. Κάθε
σύµβουλος που διορίζεται µε τον τρόπο αυτό κατέχει αξίωµα µόνο µέχρι την επόµενη ετήσια
γενική συνέλευση, και τότε θα δικαιούται σε επανεκλογή, αλλά δεν θα υπολογίζεται στον
ορισµό των συµβούλων που πρόκειται να αποχωρήσουν µε εναλλαγή σε τέτοια συνέλευση.

46.

Η εταιρεία δύναται µε συνηθισµένο ψήφισµα µε το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύµφωνα µε
το άρθρο 136 τον Νόµου, να παύσει οποιοδήποτε σύµβουλο πριν από την εκπνοή της θητείας
του ανεξάρτητα µε το τι προβλέπουν οι παρόντες κανονισµοί ή οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ
της εταιρείας και του συµβούλου αυτού. Η παύση αυτή είναι χωρίς επηρεασµό οποιασδήποτε
αξίωσης που ο σύµβουλος αυτός δύναται να έχει για αποζηµιώσεις από αθέτηση οποιουδήποτε
συµβολαίου υπηρεσίας µεταξύ αυτού και της εταιρείας.

47.

Η εταιρεία δύναται µε συνηθισµένο ψήφισµα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του
συµβούλου που παύθηκε από το αξίωµά του σύµφωνα µε τον προηγούµενο κανονισµό. Χωρίς
επηρεασµό των εξουσιών των συµβούλων βάσει του κανονισµού 45, η εταιρεία δύναται σε
γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύµβουλο είτε για να πληρώσει
περιστασιακή κενή θέαη είτε ως επιπρόσθετο σύµβουλο. Το πρόσωπο που διορίζεται µε τον πιο
πάνω τρόπο υπόκειται σε αποχώρηση, µε τον ίδιο τρόπο ως να είχε γίνει σύµβουλος την ηµέρα
που ο σύµβουλος στη θέση του οποίου διορίζεται, εκλέγηκε ως σύµβουλος την τελευταία φορά.
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Ακολουθητέα ∆ιαδικασία Συµβούλων
48.

Οι σύµβουλοι δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν, και

διαφορετικά να ρυθµίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως κρίνουν σωστό. Θέµατα που εγείρονται
σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται µε πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο
πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Σύµβουλος δύναται, και o γραµµατέας ύστερα από
αίτηση συµβούλου οφείλει, να συγκαλεί οποτεδήποτε συνεδρίαση των συµβούλων. ∆εν
χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση συµβούλων σε οποιοδήποτε διευθυντή που
κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει από τη ∆ηµοκρατία.
49.

Η απαιτούµενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συµβούλους δύναται να ορίζεται
από τους συµβούλους, και αν δεν καθοριστεί µε τον τρόπο αυτό είναι δυο.

50.

Οι συνεχίζοντες σύµβουλοι δύνανται να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο
Συµβούλιο, αλλά, αν και εφόσον ο αριθµός τους µειωθεί κάτω από τον αριθµό που ορίστηκε από
ή σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας ως η αναγκαία απαρτία συµβούλων, οι
συνεχίζοντες σύµβουλοι ή σύµβουλος δύνανται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του
αριθµού των συµβούλων στον αριθµό εκείνο, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της
εταιρείας, αλλά για κανένα άλλο σκοπό.

51.

Οι σύµβουλοι δύνανται να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεών τους και να ορίζουν την
περίοδο που αυτός θα κατέχει το αξίωµα αλλά αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος ή αν ο πρόεδρος
δεν είναι παρών σε οποιαδήποτε συνεδρίαση µέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει
οριστεί για τη συγκρότησή της, τότε οι παρόντες σύµβουλοι δύνανται να εκλέξουν έναν από
αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης.

52.

Οι σύµβουλοι δύνανται να µεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που
θα απαρτίζονται από µέλος ή µέλη από αυτούς όπως θεωρούν σωστό οποιαδήποτε επιτροπή που
συγκροτείται µε τον τρόπο αυτό, έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν
µεταβιβαστεί να συµµορφώνεται µε οποιουσδήποτε κανονισµούς που της επιβάλλονται από τους
συµβούλους.

53.

Επιτροπή δύναται να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεών της αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος, ή
αν σε µια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών µέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που
ορίστηκε για τη συγκρότησή της, τα παρόντα µέλη δύνανται να επιλέξουν έναν από αυτούς ως
πρόεδρο της συνεδρίασης.

54.

Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και να αναβάλλει τη συνεδρίαση όπως το θεωρεί ορθό.
Θέµατα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται µε πλειοψηφία των
παρόντων µελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή
νικώσα ψήφο.

55.

Όλες οι πράξεις σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συµβούλων ή επιτροπής συµβούλων, ή
οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί ως σύµβουλος, θα είναι έγκυρες ανεξάρτητα από το ότι θα
έχει εκ των υστέρων, ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο µειονέκτηµα στο διορισµό του συµβούλου
αυτού ή του προσώπου που ενέργησε όπως πιο πάνω, ή ότι αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς
ήσαν έκπτωτοι, ωσάν κάθε τέτοιο πρόσωπο διορίστηκε κανονικά και είχε τα προσόντα να είναι
σύµβουλος.

56.

Γραπτό ψήφισµα υπογραµµένο από όλους τους συµβούλους που εκάστοτε δικαιούνται να
λάβουν ειδοποίηση συνεδρίασης των συµβούλων θα. είναι εξίσου έγκυρο και δεσµευτικό, όπως
θα ήταν αν εγκρίνετο σε συνεδρίαση των συµβούλων που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί
κανονικά.
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Γραµµατέας
57.

Ο γραµµατέας διορίζεται από τους συµβούλους για τόση περίοδο, µε τέτοια αµοιβή και µε
τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρήσουν σωστό· και οποιοσδήποτε γραµµατέας που
έχει διοριστεί µε τον τρόπο αυτό δύναται να παυθεί από αυτούς.

58.

Πρόνοια του Νόµου ή του καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από
ή σε σχέση µε σύµβουλο και το γραµµατέα δεν θεωρείται ότι έχει εφαρµοστεί αν αυτό έγινε από
ή σε σχέση µε το ίδιο πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως σύµβουλος και ως, ή αντί του,
γραµµατέα.

Η Σφραγίδα
59.

Οι σύµβουλοι µεριµνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία θα χρησιµοποιείται
µόνο µε την εξουσιοδότηση των συµβούλων ή επιτροπής των συµβούλων εξουσιοδοτηµένης
από τους συµβούλους για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετείται η σφραγίδα
υπογράφεται από σύµβουλο και προσυπογράφεται από το γραµµατέα ή από δεύτερο σύµβουλο ή
από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τους συµβούλους για το σκοπό αυτό.
Λογαριασµοί

60.

Οι σύµβουλοι φροντίζουν για την τήρηση µε ακρίβεια λογιστικών βιβλίων σε σχέση µε —
(α) όλα τα χρήµατα που εισπράττονται και δαπανούνται από την εταιρεία και τα θέµατα σε
σχέση µε τα οποία γίνεται η είσπραξη και πληρωµή·
(β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εµπορευµάτων από την εταιρεία· και
(γ) το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας.
Βιβλία δεν θεωρούνται ότι τηρούνται µε ακρίβεια αν δεν τηρούνται τέτοια λογιστικά βιβλία
όπως είναι αναγκαία για να παρουσιάζουν µια πιστή και ακριβή εικόνα της κατάστασης των
υποθέσεων της εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της.
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61.

Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας, ή τηρουµένου του
άρθρου 141(3) του Νόµου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύµβουλοι θεωρούν σωστό, και
πάντοτε είναι ανοιχτά σε επιθεώρηση από τους συµβούλους.

62.

Οι σύµβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να αποφασίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθµό και
σε ποιο χρόνο και τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισµούς οι λογαριασµοί και τα βιβλία
της εταιρείας, ή οποιαδήποτε από αυτά, θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από µέλη που δεν είναι
σύµβουλοι, και κανένα µέλος (που δεν είναι σύµβουλος) δεν θα έχει δικαίωµα επιθεώρησης
οποιουδήποτε λογαριασµού ή βιβλίου ή εγγράφου της εταιρείας εκτός ως προνοείται από νόµο ή
ως επιτρέπεται από τους συµβούλους ή από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.

63.

Οι σύµβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύµφωνα µε τα άρθρα 142, 144 και 151 του
Νόµου να ετοιµάζονται και να τίθενται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση, τέτοιοι
λογαριασµοί κερδοζηµιών, ισολογισµοί, λογαριασµοί συγκροτηµάτων (αν υπάρχουν) και
εκθέσεις όπως αναφέρονται στα άρθρα αυτά.

64.

Αντίγραφο κάθε ισολογισµού (περιλαµβανοµένου κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόµο
να επισυνάπτεται σε αυτό) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση,
µαζί µε αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αποστέλλεται όχι λιγότερο από είκοσι µια ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, σε κάθε µέλος, και
σε κάθε κάτοχο χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας. Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν απαιτεί να
αποστέλλεται αντίγραφο των εγγράφων αυτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνσή του
είναι άγνωστη στην εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινούς κατόχους οποιωνδήποτε
χρεωστικών οµολόγων.
Έλεγχος

65.

∆ιορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντά τους ρυθµίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 153 και 156
(και των δύο συµπεριλαµβανοµένων) του Νόµου.
Ειδοποιήσεις

66.

Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την εταιρεία σε οποιοδήποτε µέλος είτε προσωπικά είτε µε
την αποστολή της µε το ταχυδροµείο προς αυτό ή προς την εγγεγραµµένη διεύθυνσή του, ή (αν
δεν έχει εγγεγραµµένη διεύθυνση στη ∆ηµοκρατία) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της
∆ηµοκρατίας που αυτό έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων
της εταιρείας προς το µέλος. Όταν ειδοποίηση αποστέλλεται µε το ταχυδροµείο, η επίδοσή της
θα τεκµαίρεται ότι έγινε, µε κατάλληλη αναγραφή διεύθυνσης, προπληρωµή και ταχυδρόµηση
επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και ότι έχει εκτελεστεί στην περίπτωση ειδοποίησης

συνέλευσης µε την εκπνοή είκοσι τεσσάρων ωρών µετά την ταχυδρόµηση της επιστολής που
περιέχει την ειδοποίηση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά το χρόνο στον οποίο η
επιστολή θα παραδιδόταν κατά τη συνηθισµένη διανοµή του ταχυδροµείου.
67.

Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται µε οποιοδήποτε τρόπο όπως εξουσιοδοτείται
πιο πάνω προς —
(α) Κάθε µέλος εκτός από εκείνα τα µέλη που (που δεν έχουν εγγεγραµένη διεύθυνση στη
∆ηµοκρατία) παρέλειψαν να δώσουν στην εταιρεία διεύθυνση εντός της ∆ηµοκρατίας για το
σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά·
(β) κάθε πρόσωπο που είναι νοµικός αντιπρόσωπος ή διαχειριστής πτωχεύσαντος µέλους, όταν
το µέλος αν δεν είχε επισυµβεί o θάνατος ή η πτώχευσή του θα εδικαιούτο να λάβει ειδοποίηση
για τη συνέλευση· και
(γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της εταιρείας.
Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να λαµβάνει ειδοποιήσεις για γενικές συνελεύσεις.
Ονόµατα, ∆ιευθύνσεις και Περιγραφές των Υπογραφέων:
από
∆άσκαλος
" 1. ΑΒ
από
"
2. Γ∆
από
"
3. ΕΖ
από
"
4. ΗΘ
5. ΙΚ
από
"
από
"
6. ΛΜ
από
"
7. ΝΞ
Χρονολογήθηκε την … … … … ηµέρα του … … … 19 … "
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Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών,
Υ.Ζ.
(διεύθυνση) … … … … … … … …
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆
Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ιδρυτικό Έγγραφο
1ο.

Το όνοµα της εταιρείας είναι "The Tourist Hotel Company Limited".

2ο.

Οι σκοποί για τους οποίους συστήνεται η εταιρεία είναι "η παροχή ταξιδιωτικών διευκολύνσεων
στην Κύπρο, µε την παροχή ξενοδοχείων και µεταφορικών µέσων θάλασσας και ξηράς για την
εξυπηρέτηση επιβατών και την τέλεση τέτοιων άλλων πράξεων που είναι συναφείς ή
συντελεστικές της εκπλήρωσης του πιο πάνω σκοπού".

3ο.

Η ευθύνη των µελών είναι περιορισµένη.

4ο.

Κάθε µέλος της εταιρείας αναλαµβάνει να συνεισφέρει στο ενεργητικό της εταιρείας σε
περίπτωση εκκαθάρισής της ενώ είναι µέλος, ή εντός ενός έτους µετά, για πληρωµή των χρεών
και υποχρεώσεων της εταιρείας, που δηµιουργήθηκαν πριν παύσει να είναι µέλος, και για τα
έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες της εκκαθάρισης της εταιρείας και για την αναπροσαρµογή
των δικαιωµάτων των συνεισφορέων µεταξύ τους, τέτοιο ποσό που θα είναι δυνατό να
απαιτηθεί, και που δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι λίρες.

5ο.

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από πεντακόσιες χιλιάδες λίρες διαιρεµένο σε
πέντε χιλιάδες µετοχές από εκατό λίρες η καθεµιά..

797686100

Εµείς, τα διάφορα πρόσωπα, τα ονόµατα και οι διευθύνσεις των οποίων είναι υπογραµµένα,
επιθυµούµε να αποτελέσουµε εταιρεία ως επακόλουθο του ιδρυτικού αυτού εγγράφου και
αντίστοιχα συµφωνούµε να λάβουµε τον αριθµό µετοχών από το κεφάλαιο της εταιρείας που
είναι σηµειωµένος απέναντι από τα αντίστοιχα ονόµατά µας.
Ονόµατα, ∆ιευθύνσεις και Περιγραφές των
Υπογραφέων
Έµπορος
" 1. ΑΒ από
"
2. Γ∆ από
3. ΕΖ από
"
"
4. ΗΘ από
"
5. ΙΚ από
"
6. ΛΜ από
7. ΝΞ από

Αριθµός µετοχών πού λήφθηκαν
από καθένα Υπογραφέα
200
25
30
40
15
5
21961867

"

10
----Σύνολο µετοχών που λήφθηκαν 325"

Χρονολογήθηκε την … … … … ηµέρα του … … … … 19... .
Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών,
Υ.Ζ.
(διεύθυνση) … … … … … … … …
1.

2.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Ο αριθµός των µελών µε τον οποίο προτίθεται να εγγραφεί η εταιρεία είναι … … … … …
αλλά οι σύµβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να εγγράψουν αύξηση των µελών.
Οι κανονισµοί του Πίνακα Α, Μέρος Ι, που εκτίθενται στο Πρώτο Παράρτηµα του περί
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, λογίζονται ότι ενσωµατώνονται στο καταστατικό αυτό και
εφαρµόζονται στην εταιρεία.
Ονόµατα, ∆ιευθύνσεις και
Περιγραφές των Υπογραφέων
"1. ΑΒ
από
Έµπορος
2. Γ∆
από
"
3. ΕΖ
από
"
4. ΗΘ
από
"
5. ΙΚ
από
"
6. ΛΜ
από
"
7. ΝΞ
από
"
Χρονολογήθηκε την … … … ηµέρα του … … … 19 …
Μάρτύρας των πιο πάνω υπογραφών
Υ.Ζ.
(διεύθυνση) … … … … … … … …
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 16 και 387)
ΤΥΠΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το Υπουργικό Συµβούλιο µε το παρόν παραχωρεί άδεια στη … … … … … …για κατοχή της ακίνητης
ιδιοκτησίας που περιγράφεται πιο κάτω (καταχωρείστε περιγραφή και έκταση της ακίνητης
ιδιοκτησίας). Οι όροι για την παραχώρηση της άδειας αυτής είναι (καταχωρείστε όρους, αν υπάρχουν).
ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 31)
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ
ΜΕΡΟΣ Ι — ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ

Ο περί Εταιρειών Νόµος Κεφ.113
Έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή που παραδίνεται για εγγραφή από (καταχωρείστε το όνοµα της
εταιρείας) σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Νόµου περί Εταιρειών Κεφ. 113.
Παραδόθηκε για εγγραφή από
Το ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

£

∆ιαιρεµένο σε … … … …

Μετοχές από £
" £
"
" £
"

καθεµιά
"
"

Ποσό (αν υπάρχει) του πιο πάνω κεφαλαίου που
αποτελείται από εξαγοράσιµες προνοµιούχες
µετοχές.

Μετοχές από £

καθεµιά

Η συντοµότερη ηµεροµηνία που η εταιρεία έχει
δικαίωµα εξαγοράς των µετοχών αυτών.
Ονόµατα, περιγραφές και διευθύνσεις
συµβούλων ή προτεινόµενων συµβούλων.

των

Ποσό µετοχών που εκδόθηκαν

Μετοχές

Ποσό προµηθειών που πληρώθηκαν σε σχέση µε
αυτές.
Ποσό έκπτωσης, αν υπάρχει, που παραχωρήθηκε
κατά την έκδοση οποιωνδήποτε µετοχών, ή τέτοιο
ποσό από αυτή το οποίο δεν διαγράφτηκε κατά την
ηµεροµηνία της έκθεσης.
Εκτός αν πέρασε περισσότερο από ένα έτος από
την ηµεροµηνία κατά την οποία η εταιρεία
δικαιούταν να αρχίσει εργασίες:—
Ποσό προκαταρκτικών δαπανών

£

Από ποιον πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέες εκείνες
οι δαπάνες.
Ποσό που πληρώθηκε σε ιδρυτή

Όνοµα ιδρυτή:—
Ποσό £

Αντιπαροχή για την πληρωµή.

Αντιπαροχή:—

Οποιοδήποτε άλλο
οποιοδήποτε ιδρυτή.

όφελος που

δόθηκε

σε Όνοµα ιδρυτή:—
Φύση και αξία οφέλους:

Αντιπαροχή για την παροχή οφέλους.

Αντιπαροχή:—

Αν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι
διαιρεµένο σε διάφορες τάξεις µετοχών, το
δικαίωµα ψήφου σε συνελεύσεις της εταιρείας που
παρέχεται, και τα δικαιώµατα σε σχέση µε το
κεφάλαιο και µερίσµατα που υπάρχουν στις
διάφορες τάξεις µετοχών, αντίστοιχα.
Αριθµός και ποσό µετοχών και χρεωστικών 1.
οµολόγων που εκδόθηκαν µέσα στα δύο έτη που

µετοχές από £
εξολοκλήρου εξοφληµένες

προηγούνται της ηµεροµηνίας της έκθεσης αυτής 2.
ως εξολοκλήρου ή µερικώς εξοφληµένα µε
αντιπαροχή που δεν είναι χρηµατική ή που
συµφωνήθηκαν να εκδοθούν κατά την ηµεροµηνία
της έκθεσης.

µετοχές για τις οποίες £
για
κάθε
µετοχή
πληρώθηκαν.

Αντιπαροχή για την έκδοση των µετοχών αυτών ή 3.
χρεωστικών οµολόγων.
4.

… χρεωστικά οµόλογα £
Αντιπαροχή:—

Αριθµός, περιγραφή και ποσό οποιωνδήποτε 1.
µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων που έχει
οποιοδήποτε πρόσωπο ή δικαιούται να του δοθεί
εκλογή για εγγραφή για αυτά ή να αποκτήσει από
πρόσωπο στο οποίο παραχωρήθηκαν ή
συµφωνήθηκε να παραχωρηθούν µε σκοπό να τα
προσφέρει προς πώληση.

µετοχές από £ … … και χρεωστικά οµόλογα
από £

Περίοδος κατά την οποία θα ασκείται η εκλογή.

Μέχρι

2.

πιστώθηκαν

ότι

Τιµή πληρωτέα για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα 3.
για τα οποία έγινε εγγραφή ή τα οποία
αποκτήθηκαν µε εκλογή.
Αντιπαροχή για την εκλογή ή για το δικαίωµα 4.
εκλογής.

Αντιπαροχή:—

Πρόσωπα στα οποία δόθηκε εκλογή ή δικαίωµα 5.
εκλογής ή, αν δόθηκε σε υφιστάµενους µετόχους ή
κατόχους χρεωστικών οµολόγων ως τέτοιους οι
σχετικές µετοχές ή τα χρεωστικά οµόλογα.

Ονόµατα και διευθύνσεις:—

Ονόµατα και διευθύνσεις πωλητών περιουσίας (1)
που αγοράστηκε ή που αποκτήθηκε από την
εταιρεία εντός των δύο ετών που προηγούνται της
ηµεροµηνίας αυτής της έκθεσης ή (2)
συµφωνήθηκε ή υπάρχει πρόθεση να αγοραστεί ή
αποκτηθεί από την εταιρεία, εκτός όταν η
σύµβαση για την αγορά της ή απόκτηση έγινε µε
τη συνηθισµένη πορεία των εργασιών και δεν
υπάρχει σύνδεση µεταξύ της σύµβασης και της
εταιρείας που παύει να είναι ιδιωτική εταιρεία ή
όταν το ποσό της χρηµατικής αγοράς δεν είναι
σηµαντικό.
Ποσό (σε µετρητά, µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα)
που πληρώθηκε ή θα πληρωθεί σε κάθε ξεχωριστό
πωλητή.
Ποσό που πληρώθηκε ή θα πληρωθεί σε µετρητά Ολική τιµή αγοράς … … … £
ή µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα για οποιαδήποτε
τέτοια περιουσία, ορίζοντας το ποσό που θα Μετρητά
£
πληρωθεί για φήµη και πελατεία.
Μετοχές
……£
Χρ. Οµόλογα
……£
Φήµη και πελατεία
Συνοπτικά στοιχεία οποιασδήποτε συναλλαγής
που αναφέρεται σε οποιαδήποτε τέτοια περιουσία
που συµπληρώθηκε κατά τη διάρκεια των δύο
προηγουµένων ετών και στην οποία οποιοσδήποτε
πωλητής προς την εταιρεία ή οποιοδήποτε
πρόσωπο, που είναι, ή ήταν κατά το χρόνο της
σύναψης της συναλλαγής αυτής, ιδρυτής,

_________

_________
……£

σύµβουλος ή προτεινόµενος σύµβουλος της
εταιρείας, είχε οποιοδήποτε συµφέρον άµεσο ή
έµµεσο.
Ηµεροµηνίες, συµβαλλόµενοι και γενική φύση
οποιασδήποτε ουσιώδους σύµβασης (άλλων από
συµβάσεις που έγιναν κατά τη συνηθισµένη
πορεία των εργασιών ή που έγιναν περισσότερο
από δύο έτη πριν από την παράδοση της έκθεσης
αυτής).
Χρόνος και τόπος στον οποίο θα επιθεωρούνται τα
συµβόλαια ή τα αντίγραφα ή (1) στην περίπτωση
µη γραπτής σύµβασης µνηµόνιο που παρέχει
πλήρη στοιχεία αυτής, και (2) στην περίπτωση
σύµβασης που είναι εξολοκλήρου ή µερικώς σε
ξένη γλώσσα, αντίγραφο µετάφρασής τους στα
Αγγλικά ή που ενσωµατώνει µετάφραση στα
Αγγλικά των τµηµάτων σε ξένη γλώσσα, ανάλογα
µε την περίπτωση, που είναι µετάφραση
πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τον καθορισµένο
τρόπο ότι είναι ορθή µετάφραση.
Ονόµατα και διευθύνσεις των ελεγκτών της
εταιρείας.
Πλήρη στοιχεία για τη φύση και την έκταση του
συµφέροντος κάθε συµβούλου σε οποιαδήποτε
περιουσία που αγοράστηκε ή αποκτήθηκε από την
εταιρεία εντός των δύο ετών που προηγούνται της
ηµεροµηνίας της έκθεσης αυτής ή που προτείνεται
να αγοραστεί ή αποκτηθεί από την εταιρεία ή,
στην περίπτωση που το συµφέρον του συµβούλου
αυτού συνίσταται στο ότι είναι συνέταιρος σε
οίκο, τη φύση και έκταση του συµφέροντος του
οίκου, µε δήλωση όλων των ποσών που
πληρώθηκαν ή τα οποία συµφωνήθηκε να
πληρωθούν σε αυτόν ή στον οίκο σε µετρητά ή
µετοχές, ή διαφορετικά, από οποιοδήποτε
πρόσωπο είτε για να τον πείσει να γίνει σύµβουλος
είτε για να τον καταστήσει ικανό να γίνει
σύµβουλος ή διαφορετικά για υπηρεσίες που
δόθηκαν ή που θα δοθούν στην εταιρεία από αυτόν
ή από τον οίκο.
Ποσοστά των µερισµάτων (αν υπάρχουν), που
πληρώθηκαν από την εταιρεία σε σχέση µε κάθε
τάξη µετοχών στην εταιρεία σε καθένα από τα
πέντε οικονοµικά έτη που προηγούνται αµέσως
από την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής ή από τη
σύσταση της εταιρείας για οποιαδήποτε περίοδο
που είναι συντοµότερη.
Λεπτοµέρειες περιπτώσεων που δεν καταβλήθηκε
µέρισµα σχετικά µε οποιαδήποτε τάξη µετοχών σε
οποιοδήποτε από εκείνα τα έτη.
_______________________________________________________________________________
(Υπογραφές των προσώπων των πιο πάνω
ονοµαζόµενων ως συµβούλων ή προτεινόµενων
συµβούλων ή των εγγράφως εξουσιοδοτηθέντων
αντιπροσώπων τους.)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
(Ηµεροµηνία)
ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
1.

Αν µη εκδοµένες µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα της εταιρείας πρόκειται να χρησιµοποιηθούν
για την αγορά επιχείρησης θα πρέπει να κατατεθεί η έκθεση από τους λογιστές (που πρέπει να
κατονοµάζονται στην έκθεση) για —
(α) τα κέρδη ή ζηµιές της επιχείρησης σχετικά µε καθένα από τα πέντε οικονοµικά έτη που
προηγούνται αµέσως από την παράδοση της έκθεσης στον έφορο· και
(β) το ενεργητικό και παθητικό της επιχείρησης κατά την τελευταία ηµεροµηνία κατά την
οποία έγιναν οι λογαριασµοί της επιχείρησης.

2.

(1) Αν µη εκδοµένες µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα της εταιρείας πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν µε οποιοδήποτε τρόπο αµέσως ή εµµέσως για την απόκτηση µετοχών σε
νοµικό πρόσωπο που ένεκα της απόκτησης ή οτιδήποτε γίνει ένεκα αυτής ή σε σχέση µε αυτή,
θα καταστεί θυγατρική της εταιρείας, έκθεση από λογιστές (που πρέπει να ονοµάζονται στην
έκθεση) σε σχέση µε τα κέρδη και ζηµιές και ενεργητικό και παθητικό του άλλου νοµικού
προσώπου σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (2) ή (3) της παραγράφου αυτής, όπως απαιτεί η
περίπτωση, δεικνύοντας πως τα κέρδη ή ζηµιές του άλλου νοµικού προσώπου που
πραγµατεύονται από την έκθεση σε σχέση µε τις µετοχές που θα απαιτηθούν, ενδιέφεραν µέλη
της εταιρείας, και ποια πρόβλεψη θα έπρεπε να γίνει, σχετικά µε ενεργητικό και παθητικό, που
διαττραγµατεύθηκε µε τον τρόπο αυτό, για κατόχους άλλων µετοχών, αν η εταιρεία κατά
πάντα ουσιώδη χρόνο κατείχε τις µετοχές που πρόκειται να αποκτηθούν.
(2) Αν το άλλο νοµικό πρόσωπο δεν έχει θυγατρικές, η έκθεση που αναφέρεται στην
προηγούµενη υποπαράγραφο πρέπει —
(α) όσον αφορά τα κέρδη και ζηµιές, να ασχοληθεί µε τα κέρδη και ζηµιές του νοµικού
προσώπου σε σχέση µε το καθένα από τα πέντε οικονοµικά έτη που προηγούνται αµέσως από
την παράδοση της έκθεσης στον έφορο· και
(β) όσον αφορά το ενεργητικό και παθητικό να ασχοληθεί µε το ενεργητικό και παθητικό τον
νοµικού προσώπου κατά την τελευταία ηµεροµηνία που έγιναν οι λογαριασµοί του νοµικού
προσώπου.
(3) Αν το άλλο νοµικό πρόσωπο έχει θυγατρικές, η αναφερόµενη στην υποπαράγραφο (1) της
παραγράφου αυτής έκθεση πρέπει —
(α) όσον αφορά τα κέρδη και ζηµιές, να ασχοληθεί χωριστά µε τα κέρδη και ζηµιές του άλλου
νοµικού προσώπου όπως προνοείται από την τελευταία προηγούµενη υποπαράγραφο και
επιπρόσθετα πρέπει να ασχοληθεί είτε —
(i) εξολοκλήρου µε τα συνδυασµένα κέρδη ή ζηµιές των θυγατρικών του, εφόσον τα κέρδη ή
ζηµιές αφορούν µέλη του άλλου νοµικού προσώπου· ή
(ii) ιδιαίτερα µε τα κέρδη ή ζηµιές κάθε θυγατρικής εφόσον αυτά αφορούν µέλη του άλλου
νοµικού προσώπου· ή, αντί να ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τα κέρδη ή ζηµιές του άλλου νοµικού
προσώπου, να ασχοληθεί εξολοκλήρου µε τα κέρδη ή τις ζηµιές του άλλου νοµικού προσώπου
και, εφόσον αυτά αφορούν µέλη του άλλου νοµικού προσώπου, µε τα συνδυασµένα κέρδη ή
ζηµιές των θυγατρικών του··και
(β) όσον αφορά ενεργητικό και παθητικό, να ασχοληθεί χωριστά µε το ενεργητικό και
παθητικό του άλλου νοµικού προσώπου όπως προνοείται από την τελευταία προηγούµενη
υποπαράγραφο και επιπρόσθετα, να ασχοληθεί είτε —

(i) εξολοκλήρου µε το συνδυασµένο ενεργητικό και παθητικό των θυγατρικών της, µε ή χωρίς
το ενεργητικό και παθητικό του άλλου νοµικού προσώπου· ή
(ii) ξεχωριστά µε το ενεργητικό και παθητικό κάθε θυγατρικής.
και θα υποδεικνύει σε σχέση µε το ενεργητικό και παθητικό των θυγατρικών την πρόβλεψη
που θα γίνει για πρόσωπα άλλα από µέλη της εταιρείας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. — ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΡΗ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΥ
3.

Στο Παράρτηµα αυτό η φράση "πωλητής" περιλαµβάνει πωλητή όπως ερµηνεύεται στο Μέρος
ΙΙΙ του Τέταρτου Παραρτήµατος, και η φράση "οικονοµικό έτος" έχει την έννοια που δίδεται
σε αυτή σε εκείνο το Μέρος εκείνου του Παραρτήµατος.

4.

Αν στην περίπτωση εργασιών που διεξάγονται ή νοµικού προσώπου που διεξάγει εργασίες, για
ολιγότερο από πέντε έτη, οι λογαριασµοί των εργασιών ή νοµικού προσώπου έγιναν µόνο σε
σχέση µε τέσσερα έτη, τρία έτη, δύο έτη ή ένα έτος, το Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος αυτού θα
ισχύει όπως αν οι αναφορές σε τέσσερα έτη, τρία έτη, δύο έτη ή ένα έτος, ανάλογα µε την
περίπτωση, αντικαθιστώνταν µε αναφορές σε πέντε έτη.

5.

Οποιαδήποτε έκθεση που απαιτείται από,το Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος αυτού πρέπει είτε να
υποδεικνύει µε µορφή σηµείωσης οποιεσδήποτε προσαρµογές σε σχέση µε τους αριθµούς
οποιωνδήποτε κερδών ή ζηµιών ή ενεργητικού και παθητικού που διαπραγµατεύεται η έκθεση,
που φαίνονται στα πρόσωπα που ετοιµάζουν την έκθεση αναγκαίες ή κάνουν τις προσαρµογές
αυτές και υποδεικνύουν ότι έχουν γίνει προσαρµογές.

6.

Οποιαδήποτε έκθεση από λογιστές που απαιτείται από το Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος αυτού
πρέπει να γίνεται από λογιστές που κατέχουν τα απαιτούµενα από το Νόµο αυτό προσόντα για
διορισµό ως ελεγκτών εταιρείας η οποία δεν είναι εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία και δεν θα
γίνεται από οποιοδήποτε λογιστή που είναι αξιώµατούχος ή υπάλληλος, ή συνέταιρος ή τελεί
στην υπηρεσία αξιωµατούχου ή υπαλλήλου της εταιρείας ή της θυγατρικής της εταιρείας ή
µητρικής εταιρείας ή θυγατρική της µητρικής εταιρείας της εταιρείας και για τους σκοπούς της
παραγράφου αυτής η φράση "αξιωµατούχος" περιλαµβάνει προτεινόµενο σύµβουλο αλλά όχι
ελεγκτή.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 31, 39, 41, 47, 355, 356, 358)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ
ΜΕΡΟΣ Ι. — ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
1.

Ο αριθµός των ιδρυτικών ή διοικητικών µετοχών ή µετοχών των οποίων το µέρισµα
αναβάλλεται, αν υπάρχουν, και η φύση και έκταση του συµφέροντος των κατόχων πάνω στην
περιουσία και τα κέρδη της εταιρείας.

2.

Ο αριθµός των µετοχών, αν υπάρχουν, που ορίζονται στο καταστατικό ως προσόν συµβούλου
και οποιαδήποτε πρόνοια στο καταστατικό ως προς την αµοιβή των συµβούλων.

3.

Τα ονόµατα, περιγραφές και διευθύνσεις των συµβούλων ή προτεινόµενων διευθυντών.

4.

Όταν προσφέρονται µετοχές προς το κοινό για εγγραφή, λεπτοµέρειες ως προς —
(α) το ελάχιστο ποσό που, κατά τη γνώµη των συµβούλων, πρέπει να συγκεντρωθεί µε την
έκδοση εκείνων των µετοχών για την εξασφάλιση των ποσών, ή αν οποιοδήποτε µέρος τους θα
πληρωθεί µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το υπόλοιπο από τα ποσά που απαιτείται να
εξασφαλιστούν σε σχέση µε καθένα από τα ακόλουθα θέµατα:

(i) την αγοραία τιµή οποιασδήποτε αγορασµένης περιουσίας ή που θα αγοραστεί ή που θα
πληρωθεί εξολοκλήρου ή µερικώς από το προϊόν της έκδοσης·
(ii) οποιοδήποτε ποσό προκαταρκτικών δαπανών που πρέπει να πληρωθεί από την εταιρεία,
και οποιαδήποτε προµήθεια πληρωτέα σε οποιοδήποτε πρόσωπο µε τον τρόπο αυτό ως
αντάλλαγµα της συµφωνίας του για εγγραφή ή της εξεύρεσης ή της συµφωνίας εξεύρεσης
εγγραφών για οποιεσδήποτε µετοχές της εταιρείας·
(iii) την αποπληρωµή οποιωνδήποτε χρηµάτων που δανείστηκε η εταιρεία σε σχέση µε
οποιοδήποτε από τα πιο πάνω θέµατα·
(iv) κεφάλαιο κίνησης· και
(β) τα ποσά που πρέπει να εξασφαλιστούν, σε σχέση µε τα πιο πάνω αναφερόµενα θέµατα
διαφορετικά αντί από το προϊόν της έκδοσης και τις πηγές από τις οποίες τα ποσά αυτά θα
εξασφαλιστούν.
5.

Το χρόνο ανοίγµατος των καταλόγων εγγραφής.

6.

Το πληρωτέο ποσό µε την αίτηση και παραχώρηση καθεµιάς µετοχής, και, σε περίπτωση
δεύτερης ή µεταγενέστερης προσφοράς µετοχών, το προσφερόµενο ποσό για εγγραφή πάνω σε
κάθε προηγούµενη παραχώρηση που έγινε εντός των δύο προηγούµενων ετών, το ποσό που
πραγµατικά παραχωρήθηκε, και το ποσό, αν υπάρχει, που πληρώθηκε για τις µετοχές που
παραχωρήθηκαν µε τον τρόπο αυτό.

7.

Ο αριθµός, περιγραφή και ποσό οποιωνδήποτε µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας
για τα οποία οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ή δικαιούται να του δοθεί, εκλογή για να εγγραφεί
µαζί µε τις ακόλούθες λεπτοµέρειες της εκλογής, δηλαδή —
(α) την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ασκείται·
(β) την τιµή που θα πληρωθεί για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που γράφτηκαν µε βάση την
εκλογή·
(γ) την αντιπαροχή (αν υπάρχει) που δόθηκε ή θα δοθεί για την εκλογή ή για το δικαίωµα
εκλογής·
(δ) τα ονόµατα και διευθύνσεις των προσώπων στα οποία η εκλογή ή το δικαίωµα εκλογής ή,
αν δόθηκε σε υφιστάµενους µετόχους ή κατόχους χρεωστικών οµολόγων, ως τέτοιους, οι
σχετικές µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα.

8.

Ο αριθµός και το ποσό των µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων που εντός των δύο
προηγούµενων ετών εκδόθηκαν ή συµφωνήθηκαν να εκδοθούν, ως εξολοκλήρου ή µερικώς
πληρωµένα διαφορετικά από µετρητά, και στην τελευταία περίπτωση στην έκταση που αυτά
πληρώθηκαν, και στις δύο περιπτώσεις την αντιπαροχή για την οποία οι µετοχές ή χρεωστικά
οµόλογα εκδόθηκαν ή προτείνεται ή πρόκειται να εκδοθούν.

9.

(1) Σε σχέση µε οποιαδήποτε περιουσία στην οποία η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται —
(α) τα ονόµατα και διευθύνσεις των πωλητών·
(β) το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε µετρητά, µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα στον πωλητή
και, όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας ξεχωριστοί πωλητές, ή όταν η εταιρεία είναι
υποαγοραστής, το ποσό που είναι πληρωτέο σε κάθε ένα πωλητή.
(γ) σύντοµες λεπτοµέρειες οποιασδήποτε συναλλαγής σε σχέση µε την περιουσία που
συµπληρώθηκε εντός των δύο προηγούµενων ετών στην οποία οποιοσδήποτε πωλητής της
περιουσίας στην εταιρεία η οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι, ή ήταν κατά το χρόνο της
συναλλαγής, ιδρυτής ή σύµβουλος ή προτεινόµενος σύµβουλος της εταιρείας είχε οποιοδήποτε
συµφέρον άµεσο ή έµµεσο.
(2) Η περιουσία για την οποία η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται είναι περιουσία που
αγοράστηκε ή αποκτήθηκε από την εταιρεία ή που προτείνεται µε τον τρόπο αυτό να

αγοραστεί ή αποκτηθεί, που θα πληρωθεί εξολοκλήρου ή µερικώς από το προϊόν της έκδοσης
που προσφέρθηκε για εγγραφή µε την πρόσκληση για εγγραφή ή την αγορά ή την απόκτηση
που δεν συµπληρώθηκε κατά την ηµεροµηνία της έκδοσης της πρόσκλησης για εγγραφή,
άλλης από περιουσία —
(α) η σύµβαση για την αγορά ή απόκτηση της οποίας γίνεται µε τη συνηθισµένη πορεία των
εργασιών της εταιρείας, αν η σύµβαση δεν έγινε µε σκοπό την έκδοση, ούτε την έκδοση ως
συνέπεια της σύµβασης· ή
(β) σε σχέση µε την οποία το ποσό της αγοράς δεν είναι σηµαντικό.
10.

Το ποσό, αν υπάρχει, που πληρώθηκε ή είναι πληρωτέο ως ποσό αγοράς σε µετρητά, µετοχές ή
χρεωστικά οµόλογα για οποιαδήποτε περιουσία στην οποία η τελευταία προηγούµενη
παράγραφος εφαρµόζεται, ορίζοντας το ποσό, αν υπάρχει, που πρέπει να πληρωθεί για φήµη
και πελατεία.

11.

Το τοσό, αν υπάρχει, που πληρώθηκε εντός των δύο προηγούµενων ετών ή που είναι
πληρωτέο ως προµήθεια (αλλά που δεν περιλαµβάνει προµήθεια σε υποασφαλιστές) για
εγγραφή ή συµφωνία για εγγραφή, ή εξασφάλιση ή συµφωνία για εξασφάλιση εγγραφών, για
οποιεσδήποτε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα της εταιρείας ή την αναλογία ή οποιασδήποτε
τέτοιας προµήθειας.

12.

Το ποσό ή το ποσό που υπολογίστηκε για προκαταρκτικές δαπάνες και τα πρόσωπα που
πλήρωσαν ή θα πληρώσουν τις δαπάνες εκείνες, και το ποσό ή το ποσό που υπολογίστηκε για
τις δαπάνες της έκδοσης και τα πρόσωπα που πλήρωσαν ή θα πληρώσουν τις δαπάνες εκείνες.

13.

Οποιοδήποτε ποσό ή όφελος που πληρώθηκε ή παραχωρήθηκε εντός των δύο προηγούµενων
ετών ή πόσό που σκοπεύεται να πληρωθεί ή να παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε ιδρυτή, και η
αντιπαροχή για την πληρωµή ή την παραχώρηση του οφέλους.

14.

Τις ηµεροµηνίες, τους συµβαλλόµενους και τη γενική φύση κάθε ουσιαστικής σύµβασης, που
δεν είναι σύµβαση που έγινε στη συνηθισµένη πορεία των εργασιών που διεξάγονται ή που
πρόκειται να διεξαχθούν από την εταιρεία ή σύµβασης που έγινε περισσότερο από δύο έτη
πριν από την ηµεροµηνία της έκδοσης της πρόσκλησης για εγγραφή.

15.

Τα ονόµατα και διευθύνσεις των ελεγκτών, αν υπάρχουν, της εταιρείας.

16.

Πλήρη στοιχεία για τη φύση και το µέγεθος του συµφέροντος, αν υπάρχει, κάθε συµβούλου
στην ίδρυση της εταιρείας, ή στην περιουσία για την οποία υπάρχει πρόθεση να αποκτηθεί από
την εταιρεία, ή, στις περιπτώσεις στις οποίες το συµφέρον του συµβούλου αυτού συνίσταται
στο ότι είναι συνέταιρος σε οίκο, τη φύση και έκταση του συµφέροντος του οίκου, µε
παράθεση όλων των ποσών που πληρώθηκαν ή για τα οποία συµφωνήθηκε να πληρωθούν σε
αυτόν ή στον οίκο σε χρήµα ή σε µετοχές, ή διαφορετικά από οποιοδήποτε πρόσωπο είτε για
να τον παροτρύνει να γίνει σύµβουλος ή να του δώσει τα απαιτούµενα προσόντα για να γίνει
σύµβουλος, ή διαφορετικά για υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν από αυτόν ή από τον οίκο
αναφορικά µε την ίδρυση ή τη σύσταση της εταιρείας.

17.

Αν η πρόσκληση για εγγραφή προσκαλεί το κοινό να εγγραφεί σε µετοχές της εταιρείας και το
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διαιρεµένο σε διάφορες τάξεις µετοχών, το δικαίωµα
ψήφου που παρέχεται στις συνελεύσεις της εταιρείας από, και τα δικαιώµατα σε σχέση µε
κεφάλαιο και µερίσµατα που παρέχονται σε, διάφορες τάξεις µετοχών, αντίστοιχα.

18.

Σε περίπτωση εταιρείας που διεξάγει εργασίες, ή σε περίπτωση εργασιών που διεξάγονται για
λιγότερο από τρία έτη, ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργασίες της εταιρείας ή οι
εργασίες που θα εξασφαλιστούν, ανάλογα µε την περίπτωση, έχουν διεξαχτεί.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

19.

(1) Έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας σε σχέση µε —
(α) κέρδη και ζηµιές και ενεργητικό και παθητικό σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (2) ή (3)
της παραγράφου αυτής, όπως απαιτεί η περίπτωση· και

(β) τα ποσοστά των µερισµάτων, αν υπάρχουν, που πληρώθηκαν από την εταιρεία σε σχέση µε
κάθε τάξη µετοχών της εταιρείας που αφορά καθένα από τα πέντε αµέσως προηγούµενα
οικονοµικά έτη από την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή, παρέχοντας λεπτοµέρειες κάθε
τέτοιας τάξης µετοχών πάνω στα οποία αυτά τα µερίσµατα πληρώθηκαν και λεπτοµέρειες των
περιπτώσεων που δεν πληρώθηκαν µερίσµατα σε σχέση µε οποιαδήποτε τάξη µετοχών σε
σχέση µε οποιαδήποτε από τα έτη εκείνα,
και αν δεν έγιναν λογαριασµοί σε σχέση µε οποιοδήποτε µέρος της περιόδου των πέντε ετών
που λήγουν τρεις µήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή, δήλωση που
περιέχει το γεγονός αυτό.
(2) Αν η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές, η έκθεση πρέπει —
(α) όσον αφορά κέρδη και ζηµιές, να ασχολείται µε τα κέρδη και ζηµιές της εταιρείας σε
σχέση µε καθένα από τα πέντε αµέσως προηγούµενα οικονοµικά έτη από την έκδοση της
πρόσκλησης για εγγραφή·
(β) όσον αφορά το ενεργητικό και παθητικό να ασχολείται µε το ενεργητικό και παθητικό της
εταιρείας κατά την τελευταία ηµεροµηνία που έγιναν οι λογαριασµοί της εταιρείας.
(3) Αν η εταιρεία έχει θυγατρικές, η έκθεση πρέπει —
(α) όσον αφορά τα κέρδη και ζηµιές, να ασχολείται χωριστά µε τα κέρδη και ζηµιές της
εταιρείας όπως προβλέπεται από την τελευταία προηγούµενη υποπαράγραφο και επιπρόσθετα,
να ασχολείται είτε —
(i) εξολοκλήρου µε τα συνδυασµένα κέρδη ή ζηµιές των θυγατρικών της, εφόσον τα κέρδη ή
ζηµιές αφορούν µέλη της εταιρείας· ή
(ii) χωριστά µε τα κέρδη ή ζηµιές κάθε θυγατρικής στην έκταση που αφορούν µέλη της
εταιρείας.
ή, αντί να ασχοληθεί χωριστά µε τα κέρδη ή ζηµιές της εταιρείας, να ασχοληθεί ως σύνολο µε
τα κέρδη ή ζηµιές της εταιρείας και, στην έκταση που αφορούν µέλη της εταιρείας, να
ασχοληθεί µε τα συνδυασµένα κέρδη ή ζηµιές των θυγατρικών της· και
(β) όσον αφορά ενεργητικό και παθητικό να ασχοληθεί χωριστά µε το ενεργητικό και παθητικό
της εταιρείας όπως προβλέπεται από την τελευταία προηγούµενη υποπαράγραφο και,
επιπρόσθετα να ασχοληθεί είτε —
(i) ως σύνολο µε το συνδυασµένο ενεργητικό και παθητικό των θυγατρικών της, µε ή χωρίς το
ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας· ή
(ii) χωριστά µε το ενεργητικό και παθητικό κάθε θυγατρικής, και πρέπει να αποδεικνύει όσον
αφορά το ενεργητικό και παθητικό των θυγατρικών την πρόβλεψη που θα γίνει σε πρόσωπα
άλλα από µέλη της εταιρείας.
20.

Αν τα έσοδα, ή οποιοδήποτε µέρος των εσόδων, της έκδοσης των µετοχών ή χρεωστικών
οµολόγων θα διατεθούν ή πρόκειται να διατεθούν άµεσα ή έµµεσα για την αγορά
οποιασδήποτε επιχείρησης, έκθεση που έγινε από λογιστές (που πρέπει να κατονοµάζονται
στην πρόσκληση για εγγραφή), που αφορά —
(α) τα κέρδη ή ζηµιές της επιχείρησης σε σχέση µε καθένα από τα πέντε αµέσως προηγούµενα
οικονοµικά έτη πριν από την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή· και
(β) το ενεργητικό και παθητικό της επιχείρησης κατά την τελευταία ηµεροµηνία για την οποία
έγιναν οι λογαριασµοί της επιχείρησης.

21.

(1) Αν —
(α) τα έσοδα, ή οποιοδήποτε µέρος των εσόδων, της έκδοσης των µετοχών ή χρεωστικών
οµολόγων θα διατεθούν ή πρόκειται να διατεθούν αµέσως ή εµµέσως µε οποιοδήποτε τρόπο µε
σκοπό η εταιρεία να αποκτήσει µετοχές σε οποιοδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο· και

(β) εξαιτίας της απόκτησης εκείνης ή οποιουδήποτε που πρέπει να γίνει ως συνέπειά της ή
αναφορικά µε αυτή το νοµικό εκείνο πρόσωπο θα γίνει θυγατρική της εταιρείας,
έκθεση που γίνεται από λογιστές (που πρέπει να κατονοµάζονται στην πρόσκληση για
εγγραφή) που αφορά —
(i) τα κέρδη ή ζηµιές του άλλου νοµικού προσώπου σε σχέση µε καθένα από τα πέντε αµέσως
προηγούµενα οικονοµικά έτη από την έκδοση της πρόσκλησης για εγγραφή· και
(ii) το ενεργητικό και παθητικό του άλλου νοµικού προσώπου κατά την τελευταία ηµεροµηνία
που έγιναν οι λογαριασµοί τον άλλου νοµικού προσώπου.
(2) Η αναφερόµενη έκθεση πρέπει —
(α) να υποδεικνύει πως τα κέρδη ή ζηµιές του άλλου νοµικού προσώπου που περιέχονται στην
έκθεση σε σχέση µε τις µετοχές που θα αποκτηθούν, ενδιέφεραν τα µέλη της εταιρείας και τι
πρόβλεψη θα έπρεπε να γίνει σε σχέση µε το ενεργητικό και παθητικό που περιέχονται σε
αυτή, για κατόχους άλλων µετοχών, αν η εταιρεία κατά πάντα ουσιώδη χρόνο κατείχε τις
µετοχές, που θα αποκτηθούν· και
(β) όταν το άλλο νοµικό πρόσωπο έχει θυγατρικές, η έκθεση θα ασχολείται µε τα κέρδη και
ζηµιές και ενεργητικό και παθητικό του νοµικού προσώπου και των θυγατρικών του όπως
προβλέπεται από την υποπαράγραφο (3) της παραγράφου (19) του Παραρτήµατος αυτού σε
σχέση µε την εταιρεία και τις θυγατρικές της.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΡΗ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
22.

Οι παράγραφοι 2, 3, 12 (στην έκταση που αφορούν τις προκαταρκτικές δαπάνες) και 16 του
Παραρτήµατός αυτού δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση πρόσκλησης για εγγραφή που
εκδίδεται για περίοδο µεγαλύτερη των δύο ετών µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία η
εταιρεία δικαιούται να αρχίσει εργασίες.

23.

Κάθε πρόσωπο, που για τους σκοπούς του Παραρτήµατος αυτού θα λογίζεται ως πωλητής που
συνήψε οποιαδήποτε σύµβαση απόλυτο ή υπό αίρεση, για την πώληση ή αγορά, ή για
οποιαδήποτε εκλογή αγοράς, οποιασδήποτε περιουσίας που πρόκειται να αποκτηθεί από την
εταιρεία σε κάθε περίπτωση που —
(α) το ποσό της αγοράς δεν καταβλήθηκε πλήρως κατά την ηµεροµηνία της έκδοσης της
πρόσκλησης για εγγραφή·
(β) το ποσό αγοράς θα είναι πληρωτέο ή θα πληρωθεί εξολοκλήρου ή µερικώς από τα έσοδα
της έκδοσης που προσφέρεται για εγγραφή από την πρόσκληση για εγγραφή·
(γ) η εγκυρότητα ή η εκπλήρωση της σύµβασης εξαρτάται από το αποτέλεσµα της έκδοσης.

24.

Όταν οποιαδήποτε περιουσία που πρόκειται να αποκτηθεί από την εταιρεία θα ληφθεί µε
µίσθωση, το Παράρτηµα αυτό θα ισχύει ωσάν η φράση "πωλητής" περιλαµβάνει τον
εκµισθωτή, και η φράση "ποσό αγοράς" περιλαµβάνει την αντιπαροχή της µίσθωσης και η
φράση "υπο-αγοραστής" περιλαµβάνει υποµισθωτή.

25.

Αναφορές στην παράγραφο 7 του Παραρτήµατος αυτού για εγγραφή σε µετοχές ή χρεωστικά
οµόλογα θα περιλαµβάνουν απόκτησή τους από πρόσωπο προς το οποίο αυτά έχουν
παραχωρηθεί ή συµφωνήθηκαν να παραχωρηθούν µε σκοπό την προσφορά τους για πώληση.

26.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 9 του Παραρτήµατος αυτού όταν οι πωλητές ή
οποιοσδήποτε από αυτούς είναι οίκος, τα µέλη του οίκου δεν θα θεωρούνται ως ξεχωριστοί
πωλητές.

27.

Αν στην περίπτωση εταιρείας που διεξάγει εργασίες ή στην περίπτωση εργασιών που
διεξάγονται για περίοδο µικρότερη των πέντε ετών, οι λογαριασµοί της εταιρείας ή των
εργασιών της γίνονταν σε σχέση µε τα τέσσερα έτη, τρία έτη, δύο έτη ή ένα έτος, το Μέρος ΙΙ
του Παραρτήµατος αυτού θα ισχύει ωσάν οι αναφορές σε τέσσερα έτη, τρία έτη, δύο έτη ή ένα

έτος, ανάλογα µε την περίπτωση, αντικαθιστώνταν σε αναφορές σε πέντε έτη.
28.

Η φράση "οικονοµικό έτος" στο Μέρος ΙΙ σηµαίνει το έτος σε σχέση µε το οποίο οι
λογαριασµοί της εταιρείας, ή των εργασιών, ανάλογα µε την περίπτωση, γίνονταν, και όταν
εξαιτίας οποιασδήποτε αλλαγής της ηµεροµηνίας κατά την οποία το οικονοµικό έτος της
εταιρείας ή οι εργασίες τερµατίζονται οι λόγαριασµοί της εταιρείας ή εργασίες έχουν γίνει για
περίοδο µεγαλύτερη ή µικρότερη του ενός έτους, η µεγαλύτερη ή µικρότερη αυτή περίοδος για
τους σκοπούς εκείνου του Μέρους του Παραρτήµατος αυτού θα λογίζεται ως οικονοµικό έτος.

29.

Οποιαδήποτε έκθεση που απαιτείται από το Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος αυτού πρέπει είτε να
υποδεικνύει µε µορφή σηµείωσης οποιεσδήποτε προσαρµογές σε σχέση µε τους αριθµούς
οποιωνδήποτε κερδών ή ζηµιών ή ενεργητικού και παθητικού που διαπραγµατεύεται η έκθεση
που φαίνονται στα πρόσωπα που ετοιµάζουν την έκθεση αναγκαίες ή κάνουν τις προσαρµογές
αυτές και υποδεικνύουν ότι έχουν γίνει προσαρµογές.

30.

Οποιαδήποτε έκθεση από λογιστές που απαιτείται από το Μέρος ΙΙ τον Παραρτήµατος αυτού
πρέπει να γίνεται από λογιστές που κατέχουν τα απαιτούµενα από το Νόµο αυτό προσόντα για
διορισµό ως ελεγκτών εταιρείας η οποία δεν είναι εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία και δεν θα
γίνεται από οποιοδήποτε λογιστή που είναι αξιωµατούχος ή υπάλληλος, ή συνέταιρος ή τελεί
στην υπηρεσία αξιωµατούχου ή υπαλλήλου, εταιρείας ή της θυγατρικής της εταιρείας ή
µητρικής εταιρείας ή θυγατρικής της µητρικής εταιρείας της εταιρείας· και για τους σκοπούς
της παραγράφου αυτής η φράση "αξιωµατούχος" περιλαµβάνει προτεινόµενο σύµβουλο αλλά
όχι ελεγκτή.

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 48)
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΙ
ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΄Η ΠΟΥ
∆ΕΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ
ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ, ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ
ΜΕΡΟΣ Ι — ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΥΤΗΝ
Ο περί Εταιρειών Νόµος Κεφ. 113
Έκθεση αντί πρόσκλησης για Εγγραφή που υποβάλλεται για καταχώρηση από (καταχωρείστε το
όνοµα της εταιρείας) σύµφωνα µε το άρθρο 48 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.
Παραδόθηκε για εγγραφή από
Το ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
∆ιαιρεµένο σε … … … …

Ποσό (αν υπάρχει) του πιο πάνω κεφαλαίου που
αποτελείται από εξαγοράσιµες προνοµιούχες
µετοχές.
Η συντοµότερη ηµεροµηνία κατά την οποία η
εταιρεία έχει εξουσία εξαγοράς των µετοχών
αυτών. Ονόµατα, περιγραφές και διευθύνσεις των
συµβούλων ή προτεινόµενων συµβούλων.
Αν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι

£
Μετοχές από £
"
" £
"
" £

καθεµιά
"
"

Μετοχές από £

καθεµιά

διαιρεµένο σε διάφορες τάξεις µετοχών, το
δικαίωµα ψήφου στις συνελεύσεις της εταιρείας
που παρέχεται από, και τα δικαιώµατα σε σχέση
µε το κεφάλαιο, και µερίσµατα που συνοδεύουν,
τις διάφορες τάξεις µετοχών, αντίστοιχα.
Αριθµός και ποσό µετοχών και χρεωστικών 1.
οµολόγων τα οποία συµφωνήθηκε να εκδοθούν ως
εξολοκλήρου ή µερικώς πληρωθέντα διαφορετικά 2.
από µετρητά.

µετοχές από £ … … εξολοκλήρου
πληρωµένες.
µετοχές για τις οποίες ποσό £ … για κάθε
µετοχή πιστώθηκε ως πληρωµένο.

Η αντιπαροχή για την προτιθέµενη έκδοση των 3.
αναφερόµενων
µετοχών
και
χρεωστικών 4.
οµολόγων.

χρεωστικά οµόλογα £
Αντιπαροχή:—

Αριθµός, περιγραφή και ποσό οποιωνδήποτε 1.
µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων για τα οποία
οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ή δικαιούται να του
δοθεί εκλογή για να εγγραφεί ή αποκτήσει από το
πρόσωπο στο οποίο παραχωρήθηκαν ή
συµφωνήθηκε να παραχωρηθούν µε σκοπό να τα
προσφέρει για πώληση.

µετοχές από £ … … και χρεωστικά
οµόλογα από £

Περίοδος κατά την οποία δύναται να ασκείται 2.
εκλογή.

Μέχρι

Τιµή πληρωτέα για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα 3.
για τα οποία έγινε εγγραφή ή τα οποία
αποκτήθηκαν βάσει εκλογής.
Αντιπαροχή για εκλογή ή δικαίωµα εκλογής.

4.

Πρόσωπα στα οποία δόθηκε εκλογή ή δικαίωµα 5.
εκλογής ή, αν δόθηκε σε υφιστάµενους µετόχους ή
κατόχους χρεωστικών οµολόγων ως τέτοιους οι
σχετικές µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα.

Αντιπαροχή:—
Ονόµατα και διευθύνσεις:—

Ονόµατα και διευθύνσεις πωλητών περιουσίας που
αγοράστηκε ή αποκτήθηκε, ή για την οποία
υπάρχει πρόθεση να αγοραστεί ή αποκτηθεί από
την εταιρεία εκτός όπου η σύµβαση για την αγορά
ή απόκτησή της έγινε κατά τη συνηθισµένη πορεία
της εργασίας για την οποία υπάρχει πρόθεση να
διεξάγεται από την εταιρεία ή εφόσο το ποσό που
διατέθηκε για την αγορά αυτή δεν είναι
σηµαντικό.
Ποσό (σε µετρητά, µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα)
πληρωτέο σε καθένα πωλητή χωριστά.
Ποσό (αν υπάρχει) που πληρώθηκε ή είναι
πληρωτέο (σε µετρητά ή µετοχές ή χρεωστικά
οµόλογα) για οποιαδήποτε τέτοια περιουσία, σε
ορισµό του ποσού (αν υπάρχει) που πληρώθηκε ή
είναι πληρωτέο για φήµη και πελατεία.

Συνοπτικά στοιχεία οποιασδήποτε συναλλαγής σε
σχέση µε οποιαδήποτε τέτοια περιουσία που
συµπληρώθηκε
στη
διάρκεια
των
δύο
προηγούµενων ετών και στην οποία οποιοσδήποτε
πωλητής προς την εταιρεία ή οποιοδήποτε

Ολικό τίµηµα αγοράς
Μετρητά
Μετοχές
Χρεωστ. Οµόλογα
Φήµη και πελατεία

£
£
£
£
_________
£
_________

πρόσωπο που είναι, ή ήταν κατά το χρόνο της
σύναψης της συναλλαγής αυτής, ιδρυτής,
διευθυντής ή προτεινόµενος διευθυντής της
εταιρείας είχε οποιοδήποτε συµφέρον άµεσο ή
έµµεσο.
Ποσό (αν υπάρχει) που πληρώθηκε ή είναι Ποσό που πληρώθηκε
πληρωτέο ως προµήθεια για εγγραφή ή εξεύρεση ή
συµφωνία
για
εξεύρεση
εγγραφών
για Ποσό που είναι πληρωτέο
οποιεσδήποτε µετοχές ή οµόλογα της εταιρείας· ή
Ποσοστό της προµήθειας… … … … … … … ...

Ποσοστό στα εκατό.

Αριθµός µετοχών, αν υπάρχουν, τις οποίες
πρόσωπα συµφώνησαν έναντι προµήθειας να
εγγραφούν απόλυτα.
Υπολογιζόµενο ποσό προκαταρκτικών δαπανών.

£

Από ποιόν πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέες οι
δαπάνες αυτές.
Ποσό πληρωµένο ή που πρόκειται να πληρωθεί σε Όνοµα ιδρυτή
οποιοδήποτε ιδρυτή.
Ποσό £
Αντιπαροχή για την πληρωµή
Οποιοδήποτε άλλο όφελος που δόθηκε
προτίθεται να δοθεί σε οποιοδήποτε ιδρυτή.

Αντιπαροχή:—
ή Όνοµα.,ιδρυτή:
Φύση και αξία οφέλους:

Αντιπαροχή για την παραχώρηση οφέλους.
Ηµεροµηνίες, συµβαλλόµενα µέρη και γενική
φύση κάθε ουσιώδους σύµβασης (εκτός από
συµβάσεις που έγιναν πορεία της συνηθισµένης
εργασίας για την οποία υπάρχει πρόθεση να
διεξαχτεί από την εταιρεία ή που έγιναν σε
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δύο έτη πριν
από την παράδοση της έκθεσης αυτής).
Χρόνος και τόπος που δύνανται να επιθεωρούνται
οι συµβάσεις ή αντίγραφά τους ή (1) στην
περίπτωση µη γραπτής σύµβασης, µνηµόνιο που
ταρέχει πλήρη στοιχεία αυτής, και (2) στην
περίπτωση σύµβασης που είναι εξολοκλήρου ή
µερικώς σε ξένη γλώσσα, αντίγραφο µετάφρασης
αυτής στα Αγγλικά ή που ενσωµατώνει
µετάφραση στα Αγγλικά των τµηµάτων που είναι
σε ξένη γλώσσα, ανάλογα µε την περίπτωση, που
είναι µετάφραση πιστοποιηµένη µε τον
καθορισµένο τρόπο ότι είναι ορθή µετάφραση.
Ονόµατα και διευθύνσεις των ελεγκτών της
εταιρείας (αν υπάρχουν).
Πλήρη στοιχεία για τη φύση και έκταση του
συµφέροντος κάθε συµβούλου στην προώθησή της
ή στην περιουσία που προτείνεται να αποκτηθεί
από την εταιρεία, ή στις περιπτώσεις που το
συµφέρον του συµβούλου αυτού συνίσταται στο
ότι είναι συνέταιρος σε οίκο, η φύση και έκταση

Αντιπαροχή:—

του συµφέροντος του οίκου, µε έκθεση όλων των
ποσών που πληρώθηκαν ή συµφωνήθηκε να
πληρωθούν σε αυτόν, ή στον οίκο σε µετρητά ή
µετοχές, ή διαφορετικά, από οποιοδήποτε
πρόσωπο είτε για να τον παροτρύνει να γίνει, ή να
τον καταστήσει προσοντούχο ως, σύµβουλο, ή
διαφορετικά για υπηρεσίες που παραχωρούνται
από αυτόν ή από τον οίκο σε σχέση µε την ίδρυση
ή τη σύσταση της εταιρείας.
_______________________________________________________________________________
(Υπογραφές των προσώπων των πιο πάνω
ονοµαζοµένων
ως
συµβούλων
ή
ως
προτεινόµενων συµβούλων ή των εγγράφως
εξουσιοδοτηθέντων αντιπροσώπων τους.)
(Ηµεροµηνία)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ

1.

Όταν προτείνεται η απόκτηση επιχείρησης, έκθεση που γίνεται από λογιστές (που πρέπει να
ονοµάζονται στην έκθεση) για —
(α) τα κέρδη ή ζηµιές των επιχειρήσεων σε σχέση µε καθένα από τα πέντε οικονοµικά έτη
που προηγούνται αµέσως της παράδοσης της έκθεσης στον έφορο· και
(β) το ενεργητικό και παθητικό της επιχείρησης κατά την τελευταία ηµεροµηνία µέχρι της
οποίας έγιναν οι λογαριασµοί της επιχείρησης.

2.

(1) Όταν προτείνεται η απόκτηση µετοχών σε νοµικό πρόσωπο που εξαιτίας της απόκτησης
ή οτιδήποτε θα εκτελεστεί ως συνέπεια αυτής ή αναφορικά µε αυτή θα καταστεί θυγατρική
της εταιρείας, έκθεση από τους λογιστές (που πρέπει να ονοµάζονται στην έκθεση) που
αφορά τα κέρδη και ζηµιές και ενεργητικό και παθητικό του άλλου νοµικού προσώπου
σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (2) ή (3) της παραγράφου αυτής, όπως απαιτεί η περίπτωση,
δείχνοντας µε ποιό τρόπο τα κέρδη ή ζηµιές του άλλου νοµικού προσώπου τα οποία
πραγµατεύεται η έκθεση σε σχέση µε τις µετοχές που θα αποκτηθούν, θα ενδιέφεραν µέλη
της εταιρείας, και ποιά παραχώρηση θα έπρεπε να γίνει, σε σχέση µε ενεργητικό και
παθητικό το οποίο πραγµατεύεται µε τον τρόπο αυτό, για κατόχους άλλων µετοχών, αν η
εταιρεία κατείχε κατά πάντα ουσιώδη χρόνο τις µετοχές που θα αποκτηθούν.
(2) Αν το άλλο πρόσωπο δεν έχει θυγατρικές η έκθεση που αναφέρεται στην τελευταία
προηγούµενη υποπαράγραφο πρέπει —
(α) αναφορικά µε τα κέρδη και ζηµιές να πραγµατευθεί τα κέρδη και ζηµιές του νοµικού
προσώπου σε σχέση µε καθένα από τα ατέντε οικονοµικά έτη που προηγούνται αµέσως της
παράδοσης της έκθεσης στον έφορο· και
(β) αναφορικά µε το ενεργητικό και παθητικό να πραγµατευτεί µε το ενεργητικό και
παθητικό του νοµικού προσώπου κατά την τελευταία ηµεροµηνία µέχρι της οποίας έγιναν οι
λογαριασµοί του νοµικού προσώπου.
(3) Αν το άλλο νοµικό πρόσωπο έχει θυγατρικές, η αναφερόµενη έκθεση στην
υποπαράγραφο (1) της παραγράφου αυτής πρέπει —
(α) αναφορικά µε τα κέρδη και ζηµιές, να πραγµατευτεί χωριστά τα κέρδη και ζηµιές του
άλλου νοµικού προσώπου όπως προνοείται από την τελευταία προηγούµενη υποπαράγραφο
και επιπρόσθετα πρέπει να πραγµατευτεί είτε —

(i) ως σύνολο τα συνδυασµένα κέρδη ή ζηµιές των θυγατρικών του, στην έκταση που αυτά
αφορούν µέλη του άλλου νοµικού προσώπου· ή
(ii) χωριστά τα κέρδη ή ζηµιές κάθε θυγατρική, στην έκταση που αυτά αφορούν µέλη του
άλλου νοµικού προσώπου. ή, αντί να πραγµατευτεί χωριστά τα κέρδη ή ζηµιές του άλλου
νοµικού προσώπου, να πραγµατευτεί ως σύνολο τα κέρδη ή ζηµιές του άλλου νοµικού
προσώπου και, στην έκταση που αυτά αφορούν µέλη του άλλου νοµικού προσώπου τα
συνδυασµένα κέρδη ή ζηµιές των θυγατρικών του· και
(β) αναφορικά µε ενεργητικό και παθητικό, να πραγµατευτεί χωριστά το ενεργητικό και
παθητικό τον άλλου νοµικού προσώπού όπως προνοείται από την τελευταία προηγούµενη
υποπαράγραφο και, επιπρόσθετα, να πραγµατευτεί είτε —
(i) ως σύνολο το συνδυασµένο ενεργητικό και παθητικό των θυγατρικών του, µαζί ή χωρίς το
ενεργητικό και παθητικό του άλλου νοµικού προσώπου· ή
(ii) χωριστά το ενεργητικό και παθητικό κάθε θυγατρικής,
και υποδεικνύει σε σχέση µε το ενεργητικό και παθητικό των θυγατρικών την πρόβλεψη που
θα γίνει για πρόσωπα άλλα από µέλη της εταιρείας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΡΗ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ
3.

Στο Παράρτηµα αυτό η φράση "πωλητής" περιλαµβάνει πωλητή όπως ορίζεται στο Μέρος
ΙΙΙ του Τέταρτου Παραρτήµατος και η φράση "οι.κονοµικό έτος" έχει την έννοια που της
αποδίδεται στο Μέρος εκείνο εκείνου του Παραρτήµατος.

4.

Αν στην περίπτωση εργασιών που διεξάγονται, ή νοµικού προσώπου που διεξάγει εργασίες,
για λιγότερο από πέντε έτη, οι λογαριασµοί των εργασιών ή του νοµικού προσώπου έγιναν
σε σχέση µε τέσσερα έτη, τρία έτη, δύο έτη ή ένα έτος, το Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος
αυτού ισχύει ωσάν οι αναφορές σε τέσσερα έτη, τρία έτη, δύο έτη ή ένα έτος, ανάλογα µε
την περίπτωση, αντικαθίσταντο µε αναφορές σε πέντε έτη.

5.

Οποιαδήποτε έκθεση που απαιτείται από το Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος αυτού πρέπει είτε
να υποδεικνύει µε µορφή σηµείωσης οποιεσδήποτε προσαρµογές σχετικά µε τους αριθµούς
οποιωνδήποτε κερδών ή ζηµιών ή ενεργητικού και παθητικού που πραγµατεύονται από την
έκθεση που φαίνονται στα πρόσωπα που κάνουν την έκθεση αναγκαία ή θα κάνουν τις
προσαρµογές εκείνες και θα δηλώσουν ότι αυτές έγιναν.

6.

Οποιαδήποτε έκθεση από λογιστές που απαιτείται από το Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος αυτού
πρέπει να γίνει από λόγιστές που κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το Νόµο αυτό
για το διορισµό τους ως ελεγκτών εταιρείας που δεν είναι εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία και
δεν θα γίνει από οποιοδήποτε λογιστή που είναι αξιωµατούχος ή υπάλληλος, ή σννεταίρος ή
βρίσκεται στην υπηρεσία αξιωµατούχου ή υπαλλήλου της εταιρείας ή της θυγατρικής της
εταιρείας ή µητρικής της εταιρείας. και για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής ή φράση
"αξιωµατούχος" περιλαµβάνει προτεινόµενο σύµβουλο αλλά όχι ελεγκτή.
ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 118 και 387)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΡΟΣ Ι. — ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

Η διεύθυνση του εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας.

2.

(1) Αν το µητρώο µελών τηρείται µε βάση τις διατάξεις του Νόµου αυτού, σε διαφορετικό
µέρος από το εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας, τη διεύθυνση του µέρους όπου τηρείται.

(2) Αν οποιοδήποτε µητρώο κατόχων χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας τηρείται µε βάση
τις διατάξεις του Νόµου αυτού, σε µέρος άλλο από το εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας,
τη διεύθυνση του µέρους όπου τηρείται.
3.

Περίληψη, που να διακρίνει µεταξύ µετοχών που εκδόθηκαν σε µετρητά και µετοχών που
εκδόθηκαν ως εξολοκλήρου ή µερικώς πληρωµένες διαφορετικά από µετρητά, που ορίζει τις
πιο κάτω λεπτοµέρειες:
(α) ποσό του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών που είναι
διαιρεµένο·
(β) τον αριθµό των µετοχών που λήφθηκαν από την έναρξη της εταιρείας µέχρι την
ηµεροµηνία της έκθεσης·
(γ) το κληθέν ποσό για καθεµιά µετοχή·
(δ) το ολικό ποσό που λήφθηκε από κλήσεις·
(ε) το ολικό ποσό κλήσεων που δεν πληρώθηκαν·
(στ) το ολικό ποσό των ποσών (αν υπάρχουν) που πληρώθηκαν µε µορφή προµήθειας σε
σχέση µε οποιεσδήποτε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα·
(ζ) την έκπτωση που παραχωρήθηκε για την έκδοση µετοχών που εκδόθηκαν µε έκπτωση ή
τέτοιο ποσό από την έκπτωση που δεν διαγράφτηκε κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης·
(η) το ολικό των ποσών (αν υπάρχουν) που παραχωρήθηκαν µε µορφή έκπτωσης σε σχέση
µε οποιαδήποτε οµόλογα από την ηµεροµηνία της τελευταίας έκθεσης·
(θ) τον ολικό αριθµό µετοχών που κατασχέθηκαν·
(ι) το ολικό ποσό µετοχών για τις οποίες εκκρεµούν εντάλµατα µετοχών κατά την
ηµεροµηνία της έκθεσης και ενταλµάτων µετοχών που εκδόθηκαν και παραδόθηκαν
αντίστοιχα από την ηµεροµηνία της τελευταίας έκθεσης και τον αριθµό µετοχών που
περιλαµβάνονται σε κάθε ένταλµα.

4.

Λεπτοµέρειες του ολικού ποσού των χρεών της εταιρείας σε σχέση µε όλες τις επιβαρύνσεις
και υποθήκες τον απαιτείται να εγγραφούν ή καταχωρηθούν από τον έφορο εταιρειών µε
βάση το Νόµο αυτό, ή που θα απαιτούνταν να εγγραφούν µε τον τρόπο αυτό αν
δηµιουργούνταν µετά την πρώτη Ιουλίου, χίλια εννιακόσια είκοσι δύο.

5.

Κατάλογος —
(α) που να περιέχει τα ονόµατα και διευθύνσεις όλων των προσώπων που, κατά τη δέκατη
τέταρτη ηµέρα µετά την ετήσια γενική συνέλεύση της εταιρείας για το έτος, είναι µέλη της
εταιρείας, και τα πρόσωτα που έπαυσαν να είναι µέλη από την ηµεροµηνία της τελευταίας
έκθεσης ή στην περίπτωση της πρώτης έκθεσης, από τη σύσταση της εταιρείας·
(β) του να δηλώνει τον αριθµό των µετοχών που κατέχονται από καθένα από τα υφιστάµενα
µέλη κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης, καθορίζοντας τις µετοχές που µεταβιβάστηκαν από
την ηµεροµηνία της τελευταίας έκθεσης (ή, στην περίπτωση της πρώτης έκθεσης, από τη
σύσταση της εταιρείας) από πρόσωπα που εξακολουθούν να είναι µέλη και έπαυσαν να είναι
µέλη αντίστοιχα και τις ηµεροµηνίες εγγραφής των µεταβιβάσεων·
(γ) αν τα πιο πάνω αναφερόµενα ονόµατα δεν είναι µε αλφαβητική σειρά, πρέπει να
επισυναφθεί ευρετήριο που να περιέχει ικανοποιητικά στοιχεία τα οποία να καθιστούν το
όνοµα οποιουδήποτε προσώπου σε αυτό να βρίσκεται εύκολα.

6.

Όλες τις λεπτοµέρειες, σε σχέση µε πρόσωπα που κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης είναι οι
σύµβουλοι της εταιρείας και οποιοδήποτε πρόσωπο που κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης
είναι ο γραµµατέας της εταιρείας που σύµφωνα µε το Νόµο αυτό απαιτούνται να
περιληφθούν σε σχέση µε συµβούλους και το γραµµατέα αντίστοιχα στο µητρώο των
συµβούλων και γραµµατέων της εταιρείας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. — ΤΥΠΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ της … … … … … Λίµιτεδ, που συντάχθηκε µέχρι την … … … … … ηµέρα
του … … … … … , 19 … (που είναι η δέκατη τέταρτη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία της ετήσιας
γενικής συνέλευσης για το έτος 19 … ).
(1) ∆ιεύθυνση
(∆ιεύθύνση του εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας)
(2) Τόπος Μητρώων Μελών και Κατόχων Χρεωστικών Οµολόγων
(α) (∆ιεύθυνση τόπου που τηρείται το Μητρώο µελών, αν αυτός είναι άλλος από το εγγεγραµµένο
γραφείο της εταιρείας.)
(β) (∆ιεύθυνση οποιουδήποτε τόπου στη ∆ηµοκρατία, άλλου από το εγγεγραµµένο γραφείο της
εταιρείας στο οποίο τηρείται οποιοδήποτε µητρώο κατόχων οµολόγων της εταιρείας.)
(3) Περίληψη Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρεωστικών Οµολόγων
(α) Ονοµαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο.
Ονοµαστικό µετοχικό κεφάλαιο £ … … διαιρεµένο σε:
(Καταχωρείστε αριθµό και τάξη)
µετοχές από
………
………………
µετοχές από
………
………………
µετοχές από
………
………………
µετοχές από
(β) Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο και Χρεωστικά Οµόλογα.
Αριθµός
………
Αριθµός µετοχών καθεµιάς τάξης που
λήφθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία της
………
έκθεσης αυτής (ο αριθµός αυτός πρέπει
………
να συµφωνεί µε τον ολικό αριθµό που
………
φαίνεται στον κατάλογο ότι κατέχεται
από υφιστάµενα µέλη).
Αριθµός µετοχών καθεµιάς τάξης που
εκδόθηκαν µε την επιφύλαξη πληρωµής
εξολοκλήρου σε µετρητά.
Αριθµός µετοχών καθεµιάς τάξης που
εκδόθηκαν ως εξολοκλήρου πληρωµένες
µε αντιπαροχή που δεν είναι χρηµατική.
Αριθµός µετοχών καθεµιάς τάξης που
εκδόθηκαν ως µερικώς πληρωµένες µε
αντιπαροχή που δεν είναι χρηµατική και
ποσό µέχρι του οποίου καθεµιά τέτοια
µετοχή έχει πληρωθεί.

………
………
………
………

η καθεµιά
η καθεµιά
η καθεµιά
η καθεµιά

Τάξη
………
………
………
………

µετοχές
µετοχές
µετοχές
µετοχές

………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
… … … … … … … που
εκδόθηκαν ως πληρωµένες µέχρι
του ποσού £ … … για καθεµιά
µετοχή.

µετοχές
µετοχές
µετοχές
µετοχές
µετοχές
µετοχές
µετοχές
µετοχές
µετοχές

………
………
µετοχές
που εκδόθηκαν ως πληρωµένες
µέχρι του ποσού £ … … για
καθεµιά µετοχή.
………
………
µετοχές
που εκδόθηκαν ως πληρωµένες
µέχρι του ποσού £ … … για
καθεµιά µετοχή.
………
Αριθµός µετοχών (αν υπάρχουν)
………
µετοχές
καθεµιάς τάξης που εκδόθηκαν µε
………
………
µετοχές
έκπτωση.
………
………
µετοχές
………
………
µετοχές
Ποσό έκπτωσης επί της έκδοσης µετοχών £ … … … … … … … … … … … …

που δεν διαγράφτηκε κατά
ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής.
Ποσό που κλήθηκε £ … … για
µετοχή επί
για πληρωµή για £ … … για
µετοχή επί
αριθµό µετοχών για £ … … για
µετοχή επί
κάθε µια µετοχή £ … … για
µετοχή επί

καθεµιά
καθεµιά
καθεµιά
καθεµιά

Ολικό ποσό κλήσεων που λήφθηκε,
περιλαµβάνει πληρωµές, αίτηση
παραχώρηση και οποιαδήποτε ποσά
λήφθηκαν
για
µετοχές
κατασχέθηκαν.
Ολικό ποσό (αν
υπάρχει) για το
οποίο συµφωνήθηκε
να υπολογιστεί ότι
πληρώθηκε
επί
αριθµού
µετοχών
καθεµιάς τάξης που
εκδόθηκαν
ως
εξολοκλήρου
πληρωµένες
µε
αντιπαροχή που δεν
είναι χρηµατική.

}
}
}
}
}
}
}
}

Ολικό ποσό (αν
υπάρχει) για το
οποίο
συµφωνήθηκε) να
υπολογιστεί
ότι
πληρώθηκε
επί
αριθµού
µετοχών
καθεµιάς τάξης που
εκδόθηκαν
ως
µερικώς πληρωµένες
µε αντιπαροχή που
δεν είναι χρηµατική.

την

£ … … επί

£ … … επί

Αριθµός

Τάξη

………

………

µετοχών

………

………

µετοχών

………

………

µετοχών

………

………

µετοχών

που
και
που
που
£………………………………
Αριθµός
Τάξη

{
{
{
{
{
{
{
{

………
………
………
………

………
………
………
………

µετοχών
µετοχών
µετοχών
µετοχών

………
………
………
………

………
………
………
………

µετοχών
µετοχών
µετοχών
µετοχών

Ολικό ποσό κλήσεων µη πληρωµένων.
£………………………………………
Ολικό ποσό των ποσών (αν υπάρχει) των
πληρωµένων µε µορφή προµήθειας σε
σχέση µε οποιεσδήποτε µετοχές ή
£………………………………………
χρεωστικά οµόλογα.
Ολικό ποσό των ποσών (αν υπάρχει) που
παραχωρήθηκαν µε µορφή έκπτωσης σε
σχέση µε οποιαδήποτε οµόλογα από την
ηµεροµηνία της τελευταίας έκθεσης.
£………………………………………
Αριθµός
Τάξη
………
………
µετοχών
………
………
µετοχών
………
………
µετοχών
………
………
µετοχών
Ολικό ποσό που πληρώθηκε (αν υπάρχει) £ … … … … … … … … … … … … … … …

Ολικός
αριθµός
µετοχών
κατασχέθηκαν για καθεµιά τάξη.

που

επί µετοχών που κατασχέθηκαν.
Ολικό ποσό µετοχών για τις οποίες
εκκρεµούν εντάλµατά µετοχών στον
κοµιστή.
Ολικό ποσό ενταλµάτων µετοχών στον
κοµιστή
που
εκδόθηκαν
και
παραδόθηκαν αντίστοιχα από την
ηµεροµηνία της τελευταίας έκθεσης.
Αριθµός µετοχών που περιλαµβάνονται
σε καθένα ένταλµα στον κοµιστή,
ορίζοντας στην περίπτωση ενταλµάτων
διαφορετικών ειδών, τις λεπτοµέρειες για
κάθε είδος.

£………………………………………
Εκδόθηκαν :
Παραδόθηκαν:

£………
£………

…………………………………………

(4) Στοιχεία Χρεών
Ολικό ποσό χρεών της εταιρείας σε
σχέση µε όλες τις επιβαρύνσεις και
υποθήκες που απαιτείται να εγγραφούν
ή καταχωρηθούν στον έφορο εταιρειών
µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.
113, ή οι οποίες απαιτούνταν να
εγγραφούν µε τον τρόπο αυτό αν η
σύστασή τους γινόταν µετά την 1η
Ιουλίου, 1922.
£………………………………………
(5) Κατάλογος Πρώην και Υφιστάµενων Μελών
Κατάλογος προσώπων που κατέχουν µετοχές ή ποσοστό κεφαλαίου στην εταιρεία κατά τη
δέκατη τέταρτη ηµέρα µετά την ετήσια Συνέλευση για το έτος 19 … , και των προσώπων που
κατείχαν µετοχές ή ποσοστό κεφαλαίου στην εταιρεία σε οποιοδήποτε χρόνο από την
ηµεροµηνία της τελευταίας έκθεσης, ή στην περίπτωση της πρώτης έκθεσης από τη σύσταση
της εταιρείας.
Λογαριασµός Μετοχών

Σελίδα του
Μητρώου
που
περιλαµβάνει
στοιχεία

Λεπτοµέρειες
µετοχών
που
µεταβιβάστηκαν από την ηµεροµηνία
της τελευταίας έκθεσης, ή στην
περίπτωση της πρώτης έκθεσης, από
τη σύσταση της εταιρείας, από

Ονόµατα και
διευθύνσεις

Αριθµός
µετοχών που
κατέχονται από
Παραυφιστάµενα
(α) πρόσωπα που εξακολουθούν να
τηρή-σεις
µέλη κατά την είναι µέλη και
ηµεροµηνία
της έκθεσης *+ (β) από πρόσωπα που έπαυσαν να
είναι µέλη
++
Αριθµός
Ηµεροµηνία
+
εγγραφής της
µεταβίβασης
(α)
(β)

*

Ο ολικός αριθµός µετοχών που κατέχεται από καθένα µέλος πρέπει να αναφέρεται, και τα
ολικά πρέπει να προστίθενται µε τρόπο που να συµφωνούν µε τον αριθµό των µετοχών που
αναφέρονται ότι λήφθηκαν στην περίληψη µετοχικού κεφαλαίου rαι χρεωστικών οµολόγων.

+

Όταν οι µετοχές είναι διάφορων τάξεων οι στήλες αυτές πρέπει να υποδιαιρούνται µε τρόπο
ώστε να φαίνεται ξεχωριστά ο αριθµός των κατεχόµενων ή µεταβιβαζόµενων µετοχών από
καθεµιά τάξη. Στις περιπτώσεις που οποιεσδήποτε µετοχές µετατράπηκαν σε ποσοστό
κεφαλαίου πρέπει να φαίνεται το ποσό που κατέχει το καθένα µέλος.

++

Πρέπει να καταχωρείται η ηµεροµηνία εγγραφής καθεµιάς µεταβίβασης καθώς και ο αριθµός
των µετοχών σε κάθε ηµεροµηνία µεταβίβασης. Οι λεπτοµέρειες πρέπει να αναγράφονται
απέναντι από το όνοµα του µεταβιβάζοντα και όχι απέναντι από το όνοµα του εκδοχέα, αλλά
το όνοµα του εκδοχέα δύναται να αναγράφεται στη στήλη των "Παρατηρήσεων", αµέσως
απέναντι από τις λεπτοµέρειες καθεµιάς µεταβίβασης.

Σηµ.:

1.

Αν η έκθεση για οποιοδήποτε από τα δύο έτη που προηγήθηκαν έδωσε αναφορικά µε
την ηµεροµηνία εκείνης της έκθεσης τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται σε σχέση µε
προηγούµενα και υφιστάµενα µέλη και τις µετοχές και ποσοστό κεφαλαίου που
κατέχεται και µεταβιβάστηκε από αυτά, απαιτείται να δίνονται τα στοιχεία µόνο που
αναφέρονται σε πρόσωπα που έπαυσαν να είναι µέλη ή που έγιναν µέλη από την
ηµεροµηνία της τελευταίας έκθεσης, και σε σχέση µε µετοχές που µεταβιβάστηκαν
από αυτή την ηµεροµηνία ή για αλλαγές που έγιναν µετά την πιο πάνω ηµεροµηνία
στο ποσοστό κεφαλαίου που κατέχεται από καθένα µέλος.

2.

Αν τα ονόµατα στον κατάλογο δεν είναι µε αλφαβητική σειρά. ευρετήριο
ικανοποιητικό πρέπει να επισυνάπτεται για να δύναται το όνοµα οποιουδήποτε
προσώπου να βρίσκεται εύκολα.

(6) Στοιχεία Συµβούλων και Γραµµατέων
Στοιχεία για τα πρόσωπα που είναι διευθυντές της εταιρείας κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης
αυτής.
Όνοµα (Στην
περίπτωση
ιδιώτη, το παρόν
κύριο όνοµα ή
Οποιοδήποτε
ονόµατα και
προηγούµενο κύριο όνοµα
επίθετο. Στην
ή ονόµατα και επίθετο
περίπτωση
νοµικού
προσώπου, το
όνοµα σύστασης
αυτού.)

Υπηκοότητα

Συνηθισµένη
διεύθυνση
κατοικίας
(Στην
περίπτωση
νοµικού
προσώπου το
εγγεγραµµέ-νο
γραφείο)

Επάγγελµα και
λεπτοµέρειες
άλλων θέσεων
συµβούλων

Στοιχεία για το πρόσωπο που είναι γραµµατέας της εταιρείας κατά την ηµεροµηνία της
έκθεσης αυτής.
Όνοµα (Στην περίπτωση ιδιώτη,
το παρόν κύριο όνοµα ή
ονόµατα και επίθετο. Στην
περίπτωση νοµικού προσώπου,
το όνοµα σύστασης αυτού.)

Οποιοδήποτε προηγούµενο
κύριο όνοµα ή ονόµατα και
επίθετο
Υπογραφή
Υπογραφή

Σηµ.:

Συνηθισµένη διεύθυνση
κατοικία: (Στην περίπτωση
νοµικού προσώπου το
εγγεγραµµένο γραφείο)

………………,
………………,

Σύµβουλος
Γραµµατέας

1.

"Σύµβουλος" περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει τη θέση συµβούλου µε
οποιοδήποτε όνοµα καλείται, και οποιοδήποτε πρόσωπο σύµφωνα µε οδηγίες ή
διαταγές του οποίου οι σύµβουλοι της εταιρείας συνηθίζουν να ενεργούν.

2.

"Κύριο όνοµα" περιλαµβάνει µικρό όνοµα.

3.

"Προηγούµενο Κύριο όνοµα" και "προηγούµενο επίθετο" δεν περιλαµβάνει —
(α) στην περίπτωση οποιουδήποτε προσώπου, προηγούµενο κύριο όνοµα ή επίθετο,
όταν το όνοµα ή το επίθετο άλλαξε ή έπαυσε να χρησιµοποιείται πριν το πρόσωπο
που φέρει το όνοµα συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή άλλαξε ή
δεν χρησιµοποιείται για περίοδο όχι µικρότερη από είκοσι έτη· ή

(β) σε περίπτωση παντρεµένης γυναίκας, το όνοµα ή επίθετο µε το οποίο ήταν γνωστή
πριν από το γάµο.
Τα ονόµατα όλων των νοµικών προσώπων που ιδρύθηκαν στη ∆ηµοκρατία των
οποίων ο σύµβουλος είναι επίσης σύµβουλος, πρέπει να καταχωρούνται,
εξαιρουµένων νοµικών προσώπων που η εταιρεία που ετοίµασε την έκθεση αυτή είναι
απόλυτα θυγατρική ή νοµικών προσώπων που είναι απόλυτα θυγατρικά είτε της
εταιρείας ή άλλης εταιρείας της οποίας η εταιρεία είναι απόλυτα θυγατρική. Νοµικό
πρόσωπο λογίζεται ότι είναι απόλυτα θυγατρικό άλλου αν δεν έχει µέλη άλλα εκτός
από αυτό το άλλο και τις απόλυτα θυγατρικές αυτού του άλλου και την εταιρεία
εξαρτήµενη από αυτό και/ή από ή τις εντολοδόχους του. Αν ο χώρος που προβλέπεται
στον τύπο είναι ανεπαρκής, στοιχεία άλλων θέσεων συµβούλων να καταχωρούνται σε
ιδιαίτερη δήλωση που επισυνάπτεται στην έκθεση αυτή.
* Παραδόθηκε για καταχώρηση από … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
______________________________________
* Αυτό πρέτιει να τυπογραφηθεί στο τέλος της πρώτης σελίδας της έκθεσης.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Πιστοποιητικό που παρέχεται από Σύµβουλο και το Γραµµατέα κάθε Ιδιωτικής Εταιρείας
(είτε Εξαιρούµενης Ιδιωτικής Εταιρείας είτε όχι)
Πιστοποιούµε ότι η εταιρεία δεν έχει από την ηµεροµηνία της + [της ίδρυσης της εταιρείας/της
τελευταίας ετήσιας έκθεσης] εκδώσει οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για να εγγραφεί για
οποιεσδήποτε µετοχές ή οµόλογα της εταιρείας.
Υπογραφή
… … … … … … , Σύµβουλος
Υπογραφή
… … … … … … , Γραµµατέας
_______________________________________________________________________________
+ Στην περίπτωση της πρώτης έκθεσης διαγράφετε τη δεύτερη εκλογή. Στην περίπτωση δεύτερης ή
µεταγενέστερης έκθεσης διαγράψετε την πρώτη εκλογή.
Επιπρόσθετο Πιστοποιητικό δίνεται όπως πιο πάνω αν ο Αριθµός Μελών της Εταιρείας υπερβαίνει
τα Πενήντα
Πιστοποιούµε ότι η υπέρβαση του αριθµού µελών της εταιρείας πάνω από πενήντα αποτελείται
εξολοκλήρου από πρόσωπα που µε βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 29 του
περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, δεν περιλαµβάνονται στην καταµέτρηση του αριθµού των
πενήντα.
Υπογραφή
Υπογραφή

………………,
………………,

Σύµβουλος
Γραµµατέας

Πιστοποιηµένα αντίγραφα Λογαριασµών
Εκτός από τις περιπτώσεις που η εταιρεία είναι εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία, όπως
ορίζεται από το άρθρο 123(4) του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, η οποία
αποστέλλει µαζί µε την έκθεση αυτή πιστοποιητικό µε τον πιο κάτω τύπο, η
61 του 27 ασφαλιστική εταιρεία, η οποία ήθελε συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του εδαφίου 4 του
του 1967.
άρθρου 26 του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµου του 1967 στην έκθεση αυτή
πρέπει να επισυνάπτεται γραπτό αντίγραφο, πιστοποιηµένο από διευθυντή και από το
γραµµατέα της εταιρείας ως πιστό αντίγραφο, καθενός ισολογισµού που υποβλήθηκε
ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια της περιόδου στην
οποία αναφέρεται η έκθεση αυτή (περιλαµβανοµένου κάθε εγγράφου που απαιτείται
από νόµο να επισυνάπτεται στον ισολογισµό) και αντίγραφο (πιστοποιηµένο όπως πιο
πάνω) της έκθεσης των ελεγκτών για, και της έκθεσης των συµβούλων που συνοδεύει
καθένα τέτοιο ισολογισµό. Αν οποιοσδήποτε τέτοιος ισολογισµός ή έγγραφο, που

απαιτείται από νόµο να επισυνάπτεται σε αυτό, είναι σε ξένη γλώσσα, πρέπει επίσης
να επισυνάπτεται σε εκείνο τον ισολογισµό µετάφραση στα Αγγλικά του ισολογισµού
ή εγγράφου πιστοποιηµένη µε τον καθορισµένο τρόπο, ως πιστή µετάφραση. Αν
οποιοσδήποτε τέτοιος ισολογισµός, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ή έγγραφο που
απαιτείται µε νόµο να επισυνάπτεται σε αυτό δεν πληρεί τις απαιτήσεις του νόµου
που ισχύουν κατά το χρόνο του ελέγχου των λογαριασµών σε σχέση µε τον τύπο
τέτοιων ισολογισµών ή εγγράφων ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να γίνουν
τέτοιες προσθήκες και διορθώσεις στο αντίγραφο όπως θα απαιτούνταν να γίνονται
στον ισολογισµό ή στο έγγραφο για να πληρούν τις προαναφερόµενες απαιτήσεις, και
το γεγονός ότι το αντίγραφο τροποποιήθηκε µε τον τρόπο αυτό πρέπει να αναφέρεται
σε αυτό.
Επιπρόσθετο Πιστοποιητικό που πρέπει να δίδεται στην περίπτωση Εξαιρούµενης Ιδιωτικής
Εταιρείας από τα Πρόσωπα που υπογράφουν τα προαναφερόµενα Πιστοποιητικά
Πιστοποιούµε ότι από ότι καλύτερα γνωρίζουµε και πιστεύουµε, οι όροι που αναφέρονται στο
εδάφιο (2) του άρθρου 123 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, πληρούνται κατά την ηµεροµηνία
της έκθεσης αυτής και πληρούνταν σε οποιαδήποτε περίοδο από … … … … *
Υπογραφή
… … … … … … , Σύµβουλος
Υπογραφή
… … … … … … , Γραµµατέας
_______________________________________________________________________________
* Καταχωρείστε "1η Ιουλίου, 1951" (ηµεροµηνία έναρξης του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113) ή,
αν η εταιρεία γράφτηκε µετά την ηµεροµηνία αυτή, την ηµεροµηνία κατά την οποία γράφτηκε, ή, αν
η επιφύλαξη του άρθρου 123(1) του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 ισχύει σε σχέση µε την
έκθεση, το χρόνο κατά τον οποίο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο, ότι οι όροι που
αναφέρονται στο πιστοποιητικό ικανοποιήθηκαν.
ΕΒ∆ΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 123)
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Βασικοί Όροι
1.

Οι βασικοί όροι για τις µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα της εταιρείας της οποίας η εξαίρεση
είναι υπό συζήτηση είναι —
(α) ότι κανένα νοµικό πρόσωπο δεν είναι κάτοχος οποιωνδήποτε από τις µετοχές ή
χρεωστικά οµόλογα · ή
(β) ότι κανένα πρόσωπο άλλο από τον κάτοχο δεν έχει οποιοδήποτε συµφέρον σε
οποιεσδήποτε από τις µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα.
αλλά οι όροι αυτοί υπόκεινται στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις επόµενες
παραγράφους του Παραρτήµατος αυτού.
Εξαιρέσεις για Συνήθεις Συναλλαγές Εµπορικής Φύσης

2.

(1) Οι κανονισµοί που περιέχονται στις επόµενες υποπαραγράφους της παραγράφου αυτής
εφαρµόζονται για τους σκοπούς τόσο των βασικών όρων όσο και των εξαιρέσεων από τους
όρους αυτούς.
(2) Όταν οποιαδήποτε µετοχή ή χρεωστικό οµόλογο ή οποιοδήποτε συµφέρον σε
οποιαδήποτε µετοχή ή χρεωστικό οµόλογο υπόκειται σε επιβάρυνση, προς όφελος
τραπεζικής ή χρηµατοδοτικής εταιρείας µε µορφή εγγύησης για τους σκοπούς συναλλαγής
που έγινε µε τη συνηθισµένη πορεία των εργασιών της µε την ιδιότητά της αυτή —
(α) οποιοδήποτε συµφέρον µε βάση επιβάρυνση είτε τραπεζικής ή χρηµατοδοτικής εταιρείας
ή εντολοδόχου της, δεν λαµβάνεται υπόψη, και

(β) αν η τραπεζική ή χρηµατοδοτική εταιρεία ή εντολοδόχος της είναι ο κάτοχος της µετοχής
ή χρεωστικού οµολόγου, το πρόσωπο που δικαιούται σε εξαγορά µε βάση το νόµο της
επιείκειας θεωρείται ως ο κάτοχος, ανεξάρτητα αν έχει παρόν δικαίωµα να εξαγοράσει ή όχι.
(3) Οποιοδήποτε συµφέρον µε βάση σύµβαση για τη µεταβίβαση οποιασδήποτε µετοχής ή
χρεωστικού οµολόγου ή συµφέροντος σε οποιαδήποτε µετοχή ή χρεωστικό οµόλογο µέχρι
την εκτέλεση εγγράφου µεταβίβασης από τα µέρη, δεν λαµβάνεται υπόψη εκτός αν η
εκτέλεσή του καθυστερείται αδικαιολόγητα.
(4) Τηρουµένης της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου αυτής στην εκτέλεση εγγράφου
µεταβίβασης µετοχής ή χρεωστικού οµολόγου o εκδοχέας και όχι ο µεταβιβάζων θεωρείται
ως ο κάτοχος, ανεξάρτητα από το ότι η µεταβίβαση απαιτεί εγγραφή στην εταιρεία, εκτός αν
η εγγραφή απορρίπτεται.
(5) Οποιοδήποτε συµφέρον της εταιρείας πάνω σε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογά της, και
οποιοδήποτε δικαίωµα κατακράτησης ή επιβάρυνσης που απορρέει από νόµο και επηρεάζει
οποιεσδήποτε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα δεν λαµβάνεται υπόψη.
Εξαιρέσεις σε Περιπτώσεις Θανάτου και για Οικογενειακές ∆ιευθετήσεις
3.

(1) Οι βασικοί όροι υπόκεινται σε εξαιρέσεις για —
(α) οποιεσδήποτε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που συνιστούν µέρος της περιουσίας του
αποβιώσαντα κατόχου τους εφόσον η διαχείριση της περιουσίας δεν συµπληρώθηκε· και
(β) οποιεσδήποτε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που κατέχονται από εµπιστευµατοδόχους σε
εµπιστεύµατα διαθήκης ή οικογενειακής διευθέτησης που διαθέτουν τις µετοχές ή χρεωστικά
οµόλογα, εφόσον κανένα νοµικό πρόσωπο δεν έχει εκάστοτε οποιοδήποτε άµεσο συµφέρον
µε βάση τα πιο πάνω εµπιστεύµατα άλλο από —
(i) νοµικό πρόσωπο που συστάθηκε για αγαθοεργούς σκοπούς µόνο χωρίς να έχει δικαίωµα
να εξασκήσει ή ελέγξει την εξάσκηση οποιουδήποτε µέρους των δικαιωµάτων ψήφου σε
γενική συνέλευση της εταιρείας·
(ii) νοµικό πρόσωπο που είναι εµπιστευµατοδόχος των πιο πάνω εµπιστευµάτων και έχει
συµφέρον µόνο σε µορφή αµοιβής για ενέργεια ως εµπιστευµατοδόχος αυτού.
(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής —
(α) µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που κατέχονται από εµπιστευµατοδόχους επί
εµπιστευµάτων που προέρχονται εξ αδιάθετου κληρονοµιάς, αν οι µετοχές ή χρεωστικά
οµόλογα ή συµφέρον σε αυτά συνιστούν µέρος της περιουσίας του εξ αδιαθέτου
κληρονοµούµενου το χρόνο του θανάτου του, θεωρούνται ωσάν τα εµπιστεύµατα προέκυψαν
δυνάµει διαθήκης που διαθέτει τις µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα·
(β) η φράση "οικογενειακή διευθέτηση" σηµαίνει διευθέτηση που γίνεται είτε —
(i) σε αντάλλαγµα ή επί τη προόψει σκοπούµενου γάµου του εµπιστευµατοπάροχου ή
οποιουδήποτε απογόνου του εµπιστευµατοπάροχου ή σύµφωνα µε σύµβαση που έγινε σε
αντάλλαγµα ή επί τη προόψει οποιουδήποτε τέτοιου γάµου· ή
(ii) διαφορετικά σε όφελος οποιουδήποτε, από τα ακόλουθα πρόσωπα, δηλαδή τον
εµπιστευµατοπάροχο, τους γονείς του και προγόνους του, και οποιοδήποτε άλλο ιδιώτη που
κατά την ηµεροµηνία της διευθέτησης είναι µέλος της εταιρείας ή, στην περίπτωση
διευθέτησης χρεωστικών οµολόγων, µέλος ή κάτοχος χρεωστικού οµολόγου της εταιρείας
και της συζύγου ή του συζύγου και απογόνων, και της συζύγου ή του συζύγου οποιωνδήποτε
των απογόνων, του εµπιστευµατοπάροχου, των γονέων του, ή οποιουδήποτε τέτοιου άλλου
ιδιώτη και προσώπων που λαµβάνουν σε περίπτωση ανυπαρξίας, απογόνων ή οποιασδήποτε
τάξης απογόνων οποιουδήποτε προσώπου, να λάβει σύµφωνα µε τη διευθέτηση.
(γ) οι φράσεις "γονέας", "πρόγονος" και "απόγονος" θα ερµηνεύονται ωσάν ο προγονός,
υιοθετηµένο παιδί ή εξώγαµο παιδί οποιουδήποτε προσώπου ήταν παιδί του προσώπου
εκείνου.

(δ) οποιαδήποτε αναφορά στη σύζυγο ή το σύζυγο περιλαµβάνει προηγούµενη σύζυγο ή το
σύζυγο και υποτιθέµενη σύζυγο ή το σύζυγο.
(ε) η φράση "διαθήκη" περιλαµβάνει οποιαδήποτε διάθεση τελευταίας βούλησης.
(στ) οποιαδήποτε αναφορά σε διαθήκη ή οικογενειακή διευθέτηση που διαθέτει
οποιεσδήποτε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα περιλαµβάνει διαθήκη ή οικογενειακή
διευθέτηση που διαθέτει συµφέρον βάσει άλλης διαθήκης ή οικογενειακής διευθέτησης που
διαθέτει µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα.
Εξαίρεση σε Περιπτώσεις Ανικανότητας
4.

Όταν πρόσωπο που δικαιούται σε µετοχή ή χρεωστικό οµόλογο, ή οποιοδήποτε συµφέρον σε
µετοχή ή χρεωστικό οµόλογο είναι διανοητικά ανίκανο ή διαφορετικά λόγω οποιασδήποτε
ανικανότητας, και εξαιτίας αυτής η µετοχή, χρεωστικό οµόλογο ή συµφέρον παραχωρήθηκε
σε διαχειριστή, κηδεµόνα ή άλλο πρόσωπο για λογαριασµό του προσώπου που δικαιούται σε
αυτά, τότε σε σχέση µε τη µετοχή, χρεωστικό οµόλογο ή συµφέρον το πρόσωπο στο οποίο
παραχωρήθηκε µε τον τρόπο αυτό και το δικαιούµενο πρόσωπο θεωρούνται για τους
σκοπούς του Παραρτήµατος αυτού ωσάν να ήταν το ίδιο πρόσωπο.
Εξαίρεση για Εµπιστεύµατα Εργοδοτουµένων

5.

Οι βασικοί όροι υπόκεινται σε εξαίρεση για οποιεσδήποτε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που
κατέχονται από εµπιστευµατοδόχους για τους σκοπούς του σχεδίου που τηρείται προς
όφελος των εργοδοτουµένων της εταιρείας περιλαµβανοµένου και οποιουδήποτε συµβούλου
µε έµµισθη εργοδότηση ή αξίωµα στην εταιρεία.
Εξαίρεση για Μετοχές που κατέχονται από Εξαιρούµενες Ιδιωτικές Εταιρείες

6.

(1) Ο πρώτος από τους βασικούς όρους υπόκειται σε εξαίρεση για µετοχές που κατέχονται
από άλλη ιδιωτική εταιρεία η οποία είναι η ίδια εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία:
Νοείται ότι η εξαίρεση αυτή δεν εφαρµόζεται, αν, λαµβάνοντας όλες τις ακόλουθες εταιρείες
µαζί, δηλαδή—
(α) την εταιρεία η εξαίρεση της οποίας συζητείται (που στο εξής στο Παράρτηµα αυτό
αναφέρεται ως "η σχετική εταιρεία")·
(β) οποιαδήποτε εταιρεία που κατέχει µετοχές στην οποία η εξαίρεση αυτή πρέπει να
εφαρµοστεί για να αποφασιστεί το δικαίωµα της σχετικής εταιρείας να θεωρηθεί ως
εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία· και
(γ) οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που λαµβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της επιφύλαξης
αυτής προκειµένου να αποφασιστεί το δικαίωµα να τύχει χειρισµού µε τον τρόπο αυτό
οποιασδήποτε εταιρείας που κατέχει µετοχές όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,
ο συνολικός αριθµός προσώπων που κατέχουν µετοχές σε εκείνες τις εταιρείες είναι
µεγαλύτερος από πενήντα, οι κάτοχοι από κοινού µετοχών ως θεωρούνται ως ένα πρόσωπο
και οι εταιρείες οι ίδιες και (τηρουµένης της υποπαραγράφου (4) της παραγράφου αυτής) οι
εργοδοτούµενοί τους και οι προηγούµενοι εργοδοτούµενοι δεν θα υπολογίζονται.
(2) Όταν η σχετική εταιρεία και άλλη εταιρεία κατέχουν µετοχές η µια στην άλλη, η άλλη
εταιρεία θεωρείται για τους σκοπούς της πιο πάνω υποπαραγράφου ως εξαιρούµενη ιδιωτική
εταιρεία αν —
(α) για καθορισµό του δικαιώµατός της να τύχει χειρισµού µε τον τρόπο αυτό η εξαίρεση σε
εκείνη την υποπαράγραφο θα εφαρµόζεται στις µετοχές που κατέχονται από τη σχετική
εταιρεία µε την προϋπόθεση ότι η σχετική εταιρεία ήταν εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία· και
(β) υπό όλες τις άλλες απόψεις η άλλη εταιρεία δικαιούται να τύχει χειρισµού µε τον τρόπο
αυτό,

και όταν το δικαίωµα της άλλης εταιρείας να τύχει χειρισµού µε τον τρόπο αυτό εξαρτάται
από την εφαρµογή σε οποιεσδήποτε µετοχές σε αυτή εκείνης της υποπαραγράφου και η
εφαρµογή σε εκείνες τις µετοχές εξαρτάται έµµεσα από το δικαίωµα της σχετικής εταιρείας
να τύχει χειρισµού µε τον τρόπο αυτό, η υποπαράγραφος αυτή εφαρµόζεται ωσάν οι µετοχές
εκείνες κατέχονταν από τη σχετική εταιρεία.
(3) Όταν δυνάµει της παραγράφου αυτής οποιεσδήποτε µετοχές εξαιρούνται από τον πρώτο
από τους βασικούς όρους, ο δεύτερος από εκείνους τους όρους υπόκειται σε εξαίρεση για
οποιοδήποτε συµφέρον σε εκείνες τις µετοχές τις οποίες οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει
δυνάµει χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας που κατέχει εκείνες τις µετοχές, ή ως
εµπιστευµατοδόχος συµβολαίου για εξασφάλιση έκδοσης χρεωστικών οµολόγων της
εταιρείας εκείνης.
(4) Στην επιφύλαξη της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου αυτής, η οδηγία ότι
εργοδοτούµενοι και προηγούµενοι εργοδοτούµενοι των εταιρειών πρέπει να αγνοούνται κατά
τον υπολογισµό του αριθµού των µετόχων δεν εφαρµόζεται σε πρόσωπο που κατέχει µετοχές
σε εταιρεία της οποίας δεν είναι κατά τον εκάστοτε χρόνο εργοδοτούµενος εκτός αν, έχοντας
διατελέσει στο παρελθόν στην υπηρεσία της εταιρείας εκείνης, κατείχε, ενώ ήταν στην
υπηρεσία εκείνη και συνέχισε µετά τον τερµατισµό της υπηρεσίας εκείνης να κατέχει
µετοχές στην εταιρεία εκείνη.
Εξαίρεση για Τραπεζική ή Χρηµατοδοτική Εταιρεία που παραχωρεί Κεφάλαιο
7.

(1) Ο πρώτος από τους βασικούς όρους υπόκειται σε εξαίρεση για οποιεσδήποτε µετοχές ή
χρεωστικά οµόλογα που κατέχονται από τραπεζική ή χρηµατοδοτική εταιρεία ή από
εντολοδόχο τους, όταν η τραπεζική ή χρηµατοδοτική εταιρεία απέκτησε µετοχές ή
χρεωστικά οµόλογα ή το ενδιαφέρον της κατά τη συνηθισµένη διεξαγωγή των εργασιών της
και µε διευθέτηση µε τη σχετική εταιρεία ή τους ιδρυτές της:
Νοείται ότι η παρούσα εξαίρεση δεν εφαρµόζεται αν η τραπεζική ή χρηµατοδοτική εταιρεία
έχει το δικαίωµα (ή, όταν υπάρχει πλέον από µια τέτοια εταιρεία που κατέχει µετοχές ή
χρεωστικά οµόλογα στην οποία η εξαίρεση αυτή πρέπει να εφαρµοστεί για να αποφασιστεί
το δικαίωµα της σχετικής εταιρείας να θεωρηθεί ως εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία, έχουν
µεταξύ τους το δικαίωµα) να ασκήσει ή να ελέγξει την άσκηση του ενός πέµπτου ή
περισσότερου του ολικού δυναµικού των ψήφων σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της
σχετικής εταιρείας.
(2) Όταν δυνάµει της πιο πάνω υποπαραγράφου οποιεσδήποτε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα
εξαιρούνται από τον πρώτο από τους βασικούς όρους, ο δεύτερος από εκείνους τους όρους
υπόκειται σε εξαίρεση για την τραπεζική ή χρηµατοδοτική εταιρεία, όταν οι µετοχές ή
χρεωστικά οµόλογα κατέχονται από εντολοδόχο της, και για οποιοδήποτε συµφέρον πάνω σε
εκείνες τις µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που οποιοδήποτε πρόσωπο έχει δυνάµει
χρεωστικών οµολόγων της τραπεζικής ή χρηµατοδοτικής εταιρείας ή ως εµπιστευµατοδόχος
συµβολαίου για εξασφάλιση έκδοσης χρεωστικών οµολόγων της εταιρείας εκείνης.
Εξαιρέσεις για Πτωχεύσεις, Εκκαθαρίσεις, κλπ.

8.

Οι βασικοί όροι θα υπόκεινται σε εξαιρέσεις για —
(α) οποιεσδήποτε µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα που συνιστούν µέρος του ενεργητικού σε
πτώχευση ή εκκαθάριση κατόχου τους· και
(β) οποιεσδήποτε µετοχές που κατέχονται είτε —
(i) µε εµπιστεύµατα που δηµιουργήθηκαν προς όφελος των πιστωτών του γενικά από
πρόσωπο που έχει συµφέρον πάνω σε αυτά· ή
(ii) διαφορετικά για τους σκοπούς οποιουδήποτε συµβιβασµού ή σχεδίου που γίνεται ή
εγκρίνεται από το ∆ικαστήριο µε βάση οποιοδήποτε Νόµο ή λειτουργού ∆ικαστηρίου για τη
διευθέτηση των υποθέσεων του προσώπου αυτού.
Έννοια "τραπεζικής ή χρηµατοδοτικής εταιρείας"

9.

Στο παράρτηµα αυτό η φράση "τραπεζική ή χρηµατοδοτική εταιρεία" σηµαίνει οποιοδήποτε
νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµό που οι συνηθισµένες εργασίες του περιλαµβάνουν
τραπεζικές εργασίες και οποιοδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο του οποίου οι συνηθισµένες
εργασίες περιλαµβάνουν δανεισµό χρηµάτων ή εγγραφή για µετοχές ή χρεωστικά οµόλογα,
αλλά δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε άλλο τέτοιο νοµικό πρόσωπο εκτός είτε —
(α) οι µετοχές του αναφέρονται ή συναλλάσσονται σε αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο· ή
(β) ορίζονται µε διάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου για τους σκοπούς της παραγράφου
αυτής· ή
(γ) είναι θυγατρική νοµικού προσώπου του οποίου οι µετοχές ορίζονται µε τον τρόπο αυτό ή
συναλλάσσονται ή που ορίστηκαν µε τον τρόπο αυτό.
ΟΓ∆ΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 55, 143, 146 και 387)
Λογαριασµοί — Προκαταρκτικά

1.

Οι παραγράφοι 2 µέχρι 11 του Παραρτήµατος αυτού εφαρµόζονται στον ισολογισµό και οι
παράγραφοι 12 µέχρι 14 στο λογαριασµό κερδοζηµιών, και υπόκεινται στις εξαιρέσεις και
αλλαγές που προβλέπονται από το Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος αυτού στην περίπτωση
µητρική εταιρείας και από το Μέρος ΙΙΙ του αναφερόµενου Παραρτήµατος στην περίπτωση
εταιρειών των εκεί αναφερόµενων τάξεων· και το Παράρτηµα αυτό θα ισχύει επιπρόσθετα µε
τις πρόνοιες των άρθρων 188 και 189 του Νόµου αυτού.
ΜΕΡΟΣ Ι. — ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΩΝ
Ισολογισµό

2.

Το εγγεγραµµένο µετοχικό κεφάλαιο, το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο, παθητικά και
ενεργητικά συνοψίζονται µε τέτοιες λεπτοµέρειες που είναι αναγκαίες για να αποκαλύψουν
τη γενική φύση των ενεργητικών και παθητικών, και πρέπει να καθορίζεται —
(α) οποιοδήποτε µέρος του ενδοµένου κεφαλαίου που συνίσταται από προνοµιούχες
εξαγοράσιµες µετοχές και τη συντοµότερη ηµεροµηνία κατά την οποία η εταιρεία έχει
εξουσία να εξαγοράσει τις µετοχές εκείνες·
(β) εφόσον η πληροφορία δεν δίδεται στο λογαριασµό κερδοζηµιών, οποιοδήποτε µετοχικό
κεφάλαιο πάνω στο οποίο έχει καταβληθεί τόκος από το κεφάλαιο κατά τη διάρκεια του
οινονοµικού έτους και την αναλογία που πληρώθηκε µε τον τρόπο αυτό ο τόκος·
(γ) το ποσό του λογαριασµού αξίας µετοχών υπέρ το άρτιο·
(δ) λεπτοµέρειες οποιωνδήποτε εξαγορασθέντων χρεωστιχών οµολόγων που η εταιρεία έχει
εξουσία να επανενδώσει.

3.

Πρέπει να εκτίθενται µε χωριστούς τίτλους, εφόσον αυτές δεν διαγράφτηκαν, —
(α) οι προκαταρκτικές δαπάνες·
(β) οποιεσδήποτε δαπάνες που προέκυψαν από την έκδοση µετοχικού κεφαλαίου ή
χρεωστικών οµολόγων·
(γ) οποιαδήποτε ποσά που πληρώθηκαν µε µορφή προµήθειας σε σχέση µε µετοχές ή
χρεωστικά οµόλογα·
(δ) οποιαδήποτε ποσά που χορηγούνταν µε µορφή έκπτωσης σε σχέση µε χρεωστικά
οµόλογα· και
(ε) το ποσό της έκπτωσης που χορηγήθηκε πάνω σε οποιεσδήποτε µετοχές υπό το άρτιο·

4.

(1) Τα αποθεµατικά, προβλέψεις, υποχρεώσεις και πάγια και κυκλοφορούντα ενεργητικά
κατατάσσονται µε τίτλους που αρµόζουν στις εργασίες της εταιρείας.
Νοείται ότι —
(α) όταν το ποσό οποιασδήποτε τάξης δεν είναι ουσιώδες. δύναται να περιληφθεί µε τον ίδιο
τίτλο όπως κάποια άλλη τάξη·
(β) όταν τα ενεργητικά µιας τάξης δεν δύνανται να διαχωριστούν από τα ενεργητικά άλλης
τάξης, τα ενεργητικά δύνανται να περιληφθούν κάτω από τον ίδιο τίτλο.
(2) Πάγια ενεργητικά θα πρέπει να διαχωριστούν από τα κυκλοφορούντα ενεργητικά.
(3) Η µέθοδος ή µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την εξεύρεση των πάγιων ενεργητικών
κάτω από κάθε τίτλο πρέπει να δηλωθεί.

5.

(1) Η µέθοδος κατάληξης στο ποσό οποιουδήποτε πάγιου ενερνητικού. τηρουµένης της
επόµενης υποπαραγράφου, είναι η λήψη της διαφοράς µεταξύ —
(α) του κόστους του ή, αν αυτό αναφέρεται στα βιβλία της εταιρείας µε εκτίµηση, το ποσό
της εκτίµησης· και
(β) του ολικού ποσού που αναφέρθηκε ή παραγράφηκε από την ηµεροµηνία της απόκτησης ή
εκτίµησης, ανάλογα µε την περίπτωση, για την απόσβεση ή µείωση της αξίας,
και για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής το καθαρό ποσό στο οποίο οποιαδήποτε
ενεργητικά φαίνονται στα βιβλία της εταιρείας κατά την έναρξη του Νόµου αυτού (µετά την
αφαίρεση των προηγούµενων ποσών που παραχωρήθηκαν ή διαγράφτηκαν για απόσβεση ή
µείωση κατά αξία) αν οι αριθµοί που αφορούν την περίοδο πριν από την έναρξη του Νόµου
αυτού δεν δύνανται να εξασφαλιστούν χωρίς παράλογη δαπάνη ή καθυστέρηση, θεωρείται
ωσάν να ήταν το ποσό εκτίµησης των ενεργητικών εκείνων που έγινε µε την έναρξη του
Νόµου αυτού και όταν πωλούνται οποιαδήποτε από εκείνα τα ενεργητικά, το αναφερόµενο
καθαρό ποσό µείον το ποσό των πωλήσεων θεωρείται ωσάν να ήταν το τοσό εκτίµησης που
έγινε µε τον τρόπο αυτό των υπόλοιπων ενεργητικών.
(2) Η πιο πάνω υποπαράγραφος δεν εφαρµόζεται —
(α) σε ενεργητικά για τα οποία οι αριθµοί που σχετίζονται µε την περίοδο που αρχίζει µε την
έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού δεν δύνανται να εξασφαλιστούν χωρίς παράλογη
δαπάνη ή καθυστέρηση· ή
(β) σε ενεργητικά η αντικατάσταση των οποίων προβλέπεται ολικά ή µερικά —
(i) µε το να γίνεται πρόνοια για ανανεώσεις και µε το να επιβαρύνεται το κόστος της
αντικατάστασης έναντι της πρόνοιας που έγινε µε τον τρόπο αυτό· ή
(ii) µε το να επιβαρυνεται το κόστος της αντικατάστασης απευθείας στο εισόδηµα · ή
(γ) σε οποιεσδήποτε επενδύσεις των οποίων η αγοραία αξία (ή, στην περίπτωση επενδύσεων
που δεν έχουν αγοραία αξία, η αξία τους όπως υπολογίστηκε από τους διευθυντές) φαίνεται
είτε ως το ποσό των επενδύσεων είτε υπό µορφή σηµείωσης· ή
(δ) σε εµπορική εύνοια, προνόµια ευρεσιτεχνίας ή εµπορικά σήµατα.
(3) Για τα ενεργητικά κάτω από κάθε τίτλο των οποίων το ποσό βρίσκεται σύµφωνα µε την
υποπαράγραφο (1) της παραγράφου αυτής, φαίνεται —
(α) τα ολικά των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο (α) εκείνης της υποπαραγράφου·
και
(β) τα ολικά των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο (β) αυτής.
(4) Σχετικά µε τα ενεργητικά κάτω από κάθε τίτλο των οποίων το ποσό δεν βρίσκεται

σύµφωνα µε την πιο πάνω υποπαράγραφο (1) διότι η αντικατάστασή τους προβλέπεται όπως
αναφέρεται στην υποπαράγραφο 2(β) της παραγράφου αυτής, δηλώνεται —
(α) ο τρόπος µε τον οποίο η αντικατάστασή τους προβλέπεται· και
(β) το ολικό ποσό της πρόβλεψης (αν υπάρχει) που έγινε για ανανεώσεις και το οποίο δεν
χρησιµοποιήθηκε.
6.

Τα ολικά ποσά αντίστοιχα των κεφαλαιουχικών αποθεµατικών, εισοδηµατικών
αποθεµατικών και προβλέψεων (άλλων από προβλέψεις για απόσβεση, ανανεώσεις ή µείωση
της αξίας των ενεργητικών) δηλώνεται κάτω από ξεχωριστούς τίτλους:
Νοείται ότι —
(α) η παράγραφος αυτή δεν απαιτεί ξεχωριστή δήλωση οποιουδήποτε των τριών ποσών που
προαναφέρθηκαν το οποίο δεν είναι ουσιώδες· και
(β) το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διατάξει ότι δεν απαιτείται ξεχωριστή δήλωση του
ποσού για προβλέψεις όταν αυτός είναι ικανοποιηµένος ότι δεν απαιτείται για το δηµόσιο
συµφέρον και θα µπορούσε να βλάψει την εταιρεία, αλλά τηρουµένου του όρου ότι
οποιοσδήποτε τίτλος που αναφέρει ποσό το οποίο βρίσκεται µετά που υπολογίζεται πρόνοια
(άλλη από αυτή όπως προαναφέρθηκε) πρέπει να διατυπώνεται µε τέτοιο τρόπο ή να
σηµειώνεται ώστε να δηλώνει το γεγονός εκείνο.

7.

(1) Πρέπει επίσης να φαίνεται (εκτός αν φαίνεται στο λογαριασµό κερδοζηµιών ή σε έκθεση
ή αναφορά που επισυνάπτεται σε αυτόν ή το ποσό που αφορά δεν είναι ουσιώδες)—
(α) όταν το ποσό των κεφαλαιουχικών αποθεµατικών, των αποθεµατικών εσόδων ή των
προβλέψεων (εκτός προβλέψεων για απόσβεση, ανανεώσεις ή µειώσεις κατά αξία των
ενεργητικών) δείχνει αύξηση σε σύγκριση µε το ποσό κατά το τέλος του αµέσως
προηγούµενου οικονοµικού έτους, η πηγή από την οποία προέκυψε το ποσό της αύξησης· και
(β) όταν —
(i) το ποσό των κεφαλαιουχικών αποθεµατικών ή των αποθεµατικών εσόδων δείχνει µείωση
σε σύγκριση µε το ποσό κατά το τέλος του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους· ή
(ii) το ποσό κατά το τέλος του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους των προβλέψεων
(άλλων από τις προβλέψεις για αποσβέσεις, ανανεώσεις ή µείωση κατά αξία των
ενεργητικών) ξεπέρασε το ολικό των ποσών που χρησιµοποιήθηκαν και των ποσών που
ακόµα κατακρατούνται για τους σκοπούς της πρόβλεψης
η χρησιµοποίηση των ποσών που προέκυψε από τη διαφορά.
(2) Όταν ο τίτλος που δείχνει οποιαδήποτε από τα αποθεµατικά ή προβλέψεις όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω διαιρείται σε υποτίτλους. η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται σε καθένα
από το ξεχωριστά ποσά του φαίνονται στους υποτίτλους αντί της εφαρµογής στο ολικό τους
ποσό.

8.

(1) Πρέπει να φαίνονται µε χωριστούς τίτλους —
(α) τα ολικά ποσά των εµπορικών επενδύσεων της εταιρείας αντίστοιχα, οι προσδιοριζόµενες
επενδύσεις άλλες από τις εµπορικές επενδύσεις και οι µη προσδιοριζόµενες επενδύσεις άλλες
από τις εµπορικές επενδύσεις·
(β) αν το ποσό της εµπορικής εύνοιας και οποιωνδήποτε ευρεσιτεχνιών και εµπορικών
σηµάτων ή µέρος του ποσού αυτού φαίνεται ως ξεχωριστό κονδύλι στα, ή δύναται να
εξακριβωθεί διαφορετικά από τα βιβλία της εταιρείας, ή από οποιαδήποτε σύµβαση πώλησης
ή αγοράς οποιασδήποτε περιουσίας που θα αποκτηθεί από την εταιρεία. ή από οποιαδήποτε
έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας σχετικά µε το τέλος του χαρτοσήµου που
είναι πληρωτέο σε σχέση µε οποιαδήποτε τέτοια σύµβαση ή µεταβίβαση οποιασδήποτε
τέτοιας περιουσίας, το προαναφερόµενο ποσό που φαίνεται µε τον τρόπο αυτό, ή το
εξακριβωµένο εφόσον δεν διαγράφτηκε ή, ανάλογα µε την περίπτωση, το προαναφερόµενο

ποσό εφόσον φαίνεται µε τον τρόπο αυτό ή δύναται να εξακριβωθεί και όπως αυτό φαίνεται
και εξακριβώνεται, ανάλογα µε την περίπτωση·
(γ) το ολικό ποσό των δανείων πον εκκρεµούν πον συνάφθηκαν σύµφωνα µε την εξουσία
των επιφυλάξεων (β) και (γ) του υπεδαφίου (ι) του άρθρου 53 του Νόµου αυτού·
(δ) το ολικό ποσό των τραπεζικών δανείων και υπερβάσεων·
(ε) το καθαρό ολικό ποσό (µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος) που συστήνεται για
διανοµή µε µορφή µερίσµατος.
(2) Καµιά διάταξη στον τίτλο (β) της πιο πάνω υποπαραγράφου δεν θα εκλαµβάνεται ως
απαίτηση όπως το ποσό της εµπορικής εύνοιας, προνοµίων ευρεσιτεχνίας και εµπορικών
σηµάτων δηλωθεί διαφορετικά παρά ως απλό στοιχείο.
(3) Ο τίτλος που δείχνει το ποσό των προσδιορισµένων επενδύσεων άλλων από εµπορικές
επενδύσεις υποδιαιρείται όταν είναι αναγκαίο ώστε να διακρίνει τις επενδύσεις σε σχέση µε
τις οποίες έχει, και εκείνες µε τις οποίες δεν έχει, παραχωρηθεί προσδιορισµός ή άδεια
συναλλαγής σε καθορισµένο χρηµατιστήριο.
9.

Όταν οποιαδήποτε ευθύνη της εταιρείας διασφαλίζεται διαφορετικά παρά µε τη λειτουργία
του Νόµου πάνω σε οποιαδήποτε ενεργητικά της εταιρείας, το γεγονός ότι η ευθύνη εκείνη
διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό δηλώνεται, αλλά δεν είναι ανάγκη να ειδικευθούν τα
ενεργητικά πάνω στα οποία η ευθύνη διασφαλίζεται.

10.

Όταν οποιαδήποτε χρεωστικά οµόλογα της εταιρείας κατέχονται από εντολοδόχο ή
εµπιστευµατοδόχο για την εταιρεία, πρέπει να δηλώνεται το ονοµαστικό ποσό των
χρεωστικών οµολόγων και το ποσό που δηλώνεται στα βιβλία της εταιρείας.

11.

(1) Τα θέµατα που αναφέρονται στις ακόλουθες υποπαραγράφους πρέπει να δηλώνονται µε
µορφή σηµείωσης ή σε επισυναπτόµενη δήλωση ή έκθεση, αν δεν φαίνονται διαφορετικά.
(2) Ο αριθµός, περιγραφή και ποσό οποιωνδήποτε µετοχών στην εταιρεία που οποιοδήποτε
πρόσωπο έχει δικαίωµα εκλογής να γραφτεί, µαζί µε τις πιο κάτω λεπτοµέρειες του
δικαιώµατος εκλογής, δηλαδή —
(α) η περίοδος για την οποία δύναται να ασκηθεί·
(β) η τιµή που πρέπει να πληρωθεί για τις µετοχές που θα γραφτούν µε βάση το δικαίωµα
εκλογής.
(3) Το ποσό οποιωνδήποτε καθυστερηµένων σταθερών αθροιστικών µερισµάτων πάνω στις
µετοχές της εταιρείας και η περίοδος για την οποία τα µερίσµατα ή, αν υπάρχει περισσότερη
από µια τάξη καθεµιά τάξη από αυτές είναι σε καθυστέρηση, το ποσό που πρέπει να δηλωθεί
πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, εκτός από το ότι στην περίπτωση των
αφορολόγητων µερισµάτων, το ποσό πρέπει να φαίνεται αφορολόγητο και το γεγονός ότι
φαίνεται µε τον τρόπο αυτό θα δηλώνεται επίσης.
(4) Λεπτοµέρειες οποιασδήποτε επιβάρυνσης πάνω στα ενεργητικά της εταιρείας, που
εξασφαλίζει τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε άλλου προσώπου, περιλαµβανοµένου, όταν είναι
πρακτικά εφικτό του ποσού που εξασφαλίζεται.
(5) Η γενική φύση οποιωνδήποτε άλλων ενδεχόµενων υποχρεώσεων που δεν προβλέφθηκαν
και, όταν είναι πρακτικά εφικτό, το ολικό ποσό ή το ποσό που υπολογίστηκε για τις
υποχρεώσεις εκείνες, αν αυτό είναι ουσιώδες.
(6) Όταν είναι πρακτικά εφικτό το ολικό ποσό ή το ποσό που υπολογίστηκε, αν είναι
ουσιώδες, συµβάσεων για κεφαλαιουχική δαπάνη στην έκταση που δεν προβλέπεται.
(7) Αν κατά τη γνώµη των συµβούλων οποιαδήποτε τρέχοντα ενεργητικά είναι χωρίς αξία,
σε ρευστοποίηση κατά τη συνηθισµένη πορεία των εργασιών της εταιρείας, τουλάχιστον ίσο
µε το ποσό που δηλώθηκε για αυτά, το γεγονός ότι οι σύµβουλοι είναι της γνώµης αυτής.

(8) Η ολική αγοραία αξία των προσδιοριζόµενων επενδύσεων της εταιρείας άλλων από τις
εµπορικές επενδύσεις, όταν αυτή διαφέρει από το ποσό των επενδυσεων όπως δηλώνεται,
και η χρηµατιστηριακή αξία των επενδύσεων των οποίων η αγοραία αξία φαίνεται, (είτε
χωριστά είτε όχι) και λαµβάνεται ως µεγαλύτερη από τη χρηµατιστηριακή τους αξία.
(9) Η βάση πάνω στην οποία µετατράπηκε ξένο συνάλλαγµα σε στερλίνες, όταν το
επηρεαζόµενο ποσό ενεργητικών ή υποχρεώσεων είναι ουσιώδες.
(10) Το ποσό αν υπάρχει, που προβλέφθηκε για τον Κυπριακό φόρο εισοδήµατος.
(11) Εκτός από την περίπτωση του πρώτου ισολογισµού που υποβλήθηκε ενώπιον της
εταιρείας µετά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού, τα αντίστοιχα ποσά κατά το τέλος
του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους για όλα τα θέµατα που φαίνονται στον
ισολογισµό.
Λογαριασµός Κερδοζηµιών
12.

(1) Πρέπει να φαίνονται —
(α) το ποσό µε το οποίο επιβαρύνεται το εισόδηµα µε µορφή πρόβλεψης για απόσβεση,
ανανεώσεις ή µείωση σε αξία πάγιων ενεργητικών·
(β) το ποσό του τόκου σε χρεωστικά οµόλογα της εταιρείας και άλλων πάγιων δανείων·
(γ) το ποσό της επιβάρυνσης για τον Κυπριακό φόρο εισοδήµατος και άλλης κυπριακής
φορολογίας, σε κέρδη, περιλαµβανόµενης, όταν είναι πρακτικά εφικτό, ως Κυπριακού φόρου
εισοδήµατος οποιασδήποτε φορολογίας που επιβάλλεται οπουδήποτε κατά την έκταση της
απαλλαγής, αν υπάρχει, από τον Κυπριακό φόρο εισοδήµατος και µε διάκριση αν είναι
πρακτικά εφικτό, µεταξύ φόρου εισοδήµατος και άλλης φορολογίας·
(δ) τα προβλεπόµενα αντίστοιχα ποσά για εξαγορά µετοχικού κεφαλαίου και για την εξαγορά
δανείων·
(ε) το ποσό, αν είναι ουσιαστικό, που τέθηκε κατά µέρος, ή προτάθηκε να τεθεί κατά µέρος ή
αποσυρθεί από αποθεµατικά·
(στ) τηρουµένης της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου αυτής, το ποσό, αν είναι
ουσιαστικό, που τέθηκε κατά µέρος σε προβλέψεις άλλες από προβλέψεις για αποσβέσεις,
ανανεώσεις ή µείωση σε αξία των ενεργητικών ή ανάλογα µε την περίπτωση, το ποσό αν
είναι ουσιαστικό, που αποσύρθηκε από αυτές τις προβλέψεις και δεν χρησιµοποιήθηκε για
τους σκοπούς αυτούς·
(ζ) το ποσό του εισοδήµατος από επενδύσεις, διακρινόµενο µεταξύ ποσών από εµπορικές
επενδύσεις και ποσών από άλλες επενδύσεις·
(η) το ολικό ποσό των µερισµάτων που πληρώθηκαν και προτάθηκαν.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διατάξει ότι εταιρεία δεν είναι υποχρεωµένη να
δείξει ποσό που τέθηκε κατά µέρος σε προβλέψεις σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (1)(στ)
της παραγράφου αυτής, αν το Υπουργικό Συµβούλιο ικανοποιηθεί ότι αυτό δεν απαιτείται
για το δηµόσιο συµφέρον και θα έβλαπτε την εταιρεία, αλλά τηρουµένου του όρου ότι
οποιοσδήποτε τίτλος που δηλώνει ποσό που προκύπτει αφού ληφθεί υπόψη το ποσό που
τέθηκε κατά µέρος όπως αναφέρθηκε πιο πάνω πρέπει να διατυπωθεί ή σηµαδευτεί µε τέτοιο
τρόπο ώστε να υποδεικνύει το γεγονός εκείνο.

13.

Αν η αµοιβή των ελεγκτών δεν ορίστηκε από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, το ποσό της
αµοιβής πρέπει να φαίνεται σε χωριστό τίτλο, και για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής,
οποιαδήποτε ποσά που πληρώθηκαν από την εταιρεία σε σχέση µε τα έξοδα των ελεγκτών θα
λογίζονται ότι περιλαµβάνονται στην έκφραση "αµοιβή".

14.

(1) Τα θέµατα που αναφέρονται στις ακόλουθες υποπαραγράφους θα δηλώνονται µε µορφή
σηµείωσης, αν δεν φαίνονται διαφορετικά.

(2) Αν προβλέπεται απόσβεση ή αντικατάσταση πάγιων ενεργητικών µε µέθοδο άλλη από
επιβαρυντική απόσβεση ή πρόβλεψη για ανανεώσεις, ή δεν προβλέπεται η µέθοδος µε την
οποία προβλέπεται ή το γεγονός ότι δεν προβλέπεται, ανάλογα µε την περίπτωση.
(3) Το ποσό επιβάρυνσης για Κυπριακό φόρο εισοδήµατος.
(4) Κατά πόσο ή όχι, το ποσό που δηλώνεται για µερίσµατα που πληρώθηκαν και
προτάθηκαν είναι για µερίσµατα που υπόκεινται σε αφαίρεση φόρου εισοδήµατος.
(5) Εκτός από την περίπτωση του πρώτου λογαριασµού κερδοζηµιών που τίθεται ενώπιον της
εταιρείας µετά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού τα αντίστοιχα ποσά για το αµέσως
προηγούµενο οικονοµικό έτος για όλα τα στοιχεία που φαίνονται στον λογαριασµό
κερδοζηµιών.
(6) Οποιαδήποτε ουσιαστική αναφορά σε οποιαδήποτε στοιχεία που φαίνονται στο
λογαριααµό κερδοζηµιών επηρεάζονται —
(α) από συναλλαγές που δεν αναλαµβάνει συνήθως η εταιρεία ή διαφορετικά από
περιστατικά εξαιρετικής ή επαναλαµβανόµενης φύσης· ή
(β) από οποιαδήποτε αλλαγή µε βάση τη λογιστική.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. — ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΟΤΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗ Ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετατροπές και Προσθήκες σε Απαιτήσεις που αφορούν δικούς Λογαριασµούς της ίδιας της
Εταιρείας
15.

(1) Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται όταν η εταιρεία είναι µητρική, ανεξάρτητα ή όχι αν
είναι η ίδια θυγατρική άλλου νοµικού προσώπου.
(2) Το ολικό ποσό ενεργητικών που αποτελούνται από µετοχές στις, ή ποσά που οφείλονται
(είτε από δάνειο ή διαφορετικά) από τις θυγατρικές της εταιρείας, ξεχωρίζοντας µετοχές από
οφειλές, πρέπει να εκτίθεται στον ισολογισµό χωριστά από όλα τα άλλα ενεργητικά της
εταιρείας, και το ολικό ποσό των χρεών (ανεξάρτητα αν είναι έναντι δανείου ή διαφορετικά)
στις θυγατρικές της εταιρείας, πρέπει να εκτίθεται µε τέτοιο τρόπο χωριστά από όλες τις
άλλες υποχρεώσεις της· και
(α) οι αναφορές στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος αυτού στις επενδύσεις της εταιρείας δεν
περιλαµβάνουν επενδύσεις στις θυγατρικές της που απαιτούνται από την παράγραφο αυτή να
εκτίθενται ξεχωριστά· και
(β) η παράγραφος 5, υποπαράγραφος (1)(α) της παραγράφου 12, και η υποπαράγραφος (2)
της παραγράφου 14 του Παραρτήµατος αυτού δεν εφαρµόζονται σε σχέση µε πάγια
ενεργητικά που αποτελούνται από συµφέροντα στις θυγατρικές της εταιρείας.
(3) Πρέπει να φαίνεται µε µορφή σηµείωσης στον ισολογισµό ή σε έκθεση ή αναφορά που
επισυνάπτεται σε αυτόν ο αριθµός, περιγραφή και ποσό των µετοχών και χρεωστικών
οµολόγων της εταιρείας που κατέχονται από τις θυγατρικές της ή των εντολοδόχων της, αλλά
µε αποκλεισµό εκείνων των µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων στην περίπτωση που η
θυγατρική ενδιαφέρεται ως προσωπικός αντιπρόσωπος ή στην περίπτωση που η θυγατρική
ενδιαφέρεται ως εµπιστευµατοδόχος και ούτε η εταιρεία ούτε οποιαδήποτε θυγατρική της
έχει ωφέλιµο συµφέρον µε βάση το εµπίστευµα διαφορετικά παρά µε µορφή ασφάλειας µόνο
για σκοπούς συναλλαγής που έγινε από αυτή κατά τη συνηθισµένη πορεία εργασιών που
περιλαµβάνουν το δανεισµό χρηµάτων.
(4) Όταν δεν υποβάλλονται λογαριασµοί συγκροτηµάτων, πρέπει να επισυνάπτεται έκθεση
στον ισολογισµό που να δείχνει —
(α) τους λόγους γιατί θυγατρικές δεν αναφέρονται στους λογαριασµούς συγκροτηµάτων·
(β) το καθαρό ολικό ποσό, εφόσον αυτό ενδιαφέρει µέλη της µητρικής εταιρείας και δεν
αναφέρεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, των κερδών των θυγατρικών µετά την

αφαίρεση των ζηµιών των θυγατρικών (ή αντίθετα) —
(i) για τα αντίστοιχα οικονοµικά έτη των θυγατρικών που λήγουν µε το οικονοµικό έτος της
εταιρείας ή κατά τη διάρκειά του· και
(ii) για τα άλλα οικονοµικά έτη από τότε που αντίστοιχα έγιναν θυγατρικές της µητρικής
εταιρείας·
(γ) το καθαρό ποσό των κερδών των θυγατρικών µετά την αφαίρεση των ζηµιών των
θυγατρικών (ή αντίθετα) —
(i) για τα αντίστοιχα οικονοµικά έτη των θυγατρικών που λήγουν µε το οικονοµικό έτος της
εταιρείας ή κατά τη διάρκεια του· και
(ii) για τα άλλα οικονοµικά τους έτη από τότε που έγιναν αντίστοιχα θυγατρικές της
µητρικής,
εφόσον εκείνα τα κέρδη αναφέρονται σε, ή γίνεται πρόνοια των ζηµιών εκείνων, στους
λογαριασµούς της εταιρείας.
(δ) οποιοιδήποτε περιορισµοί που περιέχονται στην έκθεση των ελεγκτών των θυγατρικών
για τους λογαριασµούς τους για τα αντίστοιχά τους οικονοµικά έτη που λήγουν όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω, και οποιαδήποτε σηµείωση ή επιφύλαξη που περιέχεται σε εκείνους
τους λογαριασµούς για να επισύρει προσοχή σε θέµα που, εκτός από τη σηµείωση ή
επιφύλαξη θα αναφερόταν δεόντως σε τέτοιο περιορισµό, εφόσον το ζήτηµα που αποτελεί
αντικείµενό του περιορισµού ή σηµείωσης δεν καλύπτεται από λογαριασµούς δικούς της
εταιρείας και είναι ουσιαστικό από την άποψη των µελών της, ή, εφόσον δεν δύναται να
εξασφαλιστεί η απαιτούµενη από την υποπαράγραφο αυτή πληροφορία, δήλωση ότι δεν
δύναται να εξασφαλιστεί:
Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο, µε αίτηση ή µε τη συγκατάθεση των συµβούλων της
εταιρείας, δύναται να διατάξει σε σχέση µε οποιαδήποτε θυγατρική ότι η υποπαράγραφος
αυτή δεν εφαρµόζεται ή εφαρµόζεται µόνο σε τέτοια έκταση όπως δυνατό να προβλεφθεί µε
τη διαταγή.
(5) Οι παραγράφοι (β) και (γ) της τελευταίας προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται µόνο
σε κέρδη και ζηµιές θυγατρικής που δύνανται κατάλληλα να θεωρούνται στους
λογαριασµούς της µητρικής εταιρείας ως εισοδηµατικές ζηµιές ή απώλειες, και τα κέρδη ή
ζηµιές που αναφέρονται σε µετοχές θυγατρικής που κατέχονται εκάστοτε από τη µητρική
εταιρεία ή από οποιαδήποτε άλλη από τις θυγατρικές της δεν θεωρούνται (για εκείνο ή για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό) όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, εφόσον αυτές είναι κέρδη ή ζηµιές
για την περίοδο πριν από την ηµεροµηνία κατά ή από την οποία οι µετοχές αποκτήθηκαν από
την εταιρεία ή από οποιεσδήποτε από τις θυγατρικές της, εκτός ότι αυτές δύνανται να
θεωρηθούν µε τον τρόπο αυτό κατάλληλη περίπτωση, όταν —
(α) η εταιρεία είναι η ίδια θυγατρική άλλου νοµικού προσώπου· και
(β) οι µετοχές αποκτήθηκαν από εκείνο το νοµικό πρόσωπο ή τη θυγατρική του,
και για τον καθορισµό κατά πόσο οποιαδήποτε κέρδη ή ζηµιές πρέπει να θεωρηθούν ως
κέρδη ή ζηµιές για την πιο πάνω περίοδο το κέρδος ή η ζηµιά για οποιοδήποτε οικονοµικό
έτος της θυγατρικής δύναται, αν δεν είναι πρακτικτά εφικτό να κατανεµηθεί µε εύλογη
ακρίβεια µε αναφορά στα γεγονότα, να θεωρηθεί ότι προκύπτει από ηµέρα σε ηµέρα κατά τη
διάρκεια του έτους εκείνου και να κατανεµηθεί ανάλογα.
(6) Όταν δεν υποβάλλονται λογαριασµοί συγκροτηµάτων, πρέπει να επισυνάπτεται στον
ισολογισµό έκθεση που να δείχνει, σε σχέση µε τις θυγατρικές (αν υπάρχουν) των οποίων τα
οικονοµικά έτη δεν λήγουν µε αυτά της εταιρείας —
(α) τους λόγους γιατί οι σύµβούλοι της εταιρείας θεωρούν ότι τα οικονοµικά έτη των
θυγατρικών εταιρειών δεν έπρεπε να λήγουν µε εκείνο της εταιρείας· και
(β) τις ηµεροµηνίες στις οποίες τα οικονοµικά έτη των θυγατρικών εταιρειών που λήγουν

τελευταία πριν από εκείνα της εταιρείας, έληξαν αντίστοιχα ή την πρώτη και τελευταία από
εκείνες τις ηµεροµηνίες.
16.

(1) Ο ισολογισµός εταιρείας που είναι θυγατρική άλλου νοµικού προσώπου, ανεξάρτητα ή
όχι αν είναι το ίδιο µητρική εταιρεία, πρέπει να δείχνει το ολικό ποσό των χρεών της σε όλα
τα νοµικά πρόσωπα που είναι θυγατρική ή συνθυγατρική και το ολικό ποσό των οφειλών σε
αυτή όλων αυτών των νοµικών προσώπων, διακρίνοντας σε κάθε περίπτωση µεταξύ οφειλών
σε σχέση µε χρεωστικά οµόλογα και διαφορετικά.
(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής εταιρεία λογίζεται ως συνθυγατρική άλλου
νοµικού προσώπου αν και οι δύο είναι θυγατρικές του ίδιου νοµικού προσώπου, αλλά καµιά
δεν είναι θυγατρική της άλλης.
Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί Μητρικής Εταιρείας και Θυγατρικών

17.

Τηρουµένων των πιο κάτω παραγράφων του Μέρους αυτού του Παραρτήµατος αυτού, ο
ενοποιηµένος ισολογισµός και λογαριασµός κερδοζηµιών πρέπει να συνδυάζουν τις
πληροφορίες που περιέχονται στους χωριστούς ισολογισµούς και τους λογαριασµούς
κερδοζηµιών της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών που ασχολούνται µε τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς, αλλά µε τέτοιες προσαρµογές (αν υπάρχουν) όπως οι
διευθυντές της µητρικής εταιρείας θεωρούν αναγκαίο.

18.

Τηρουµένων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω και στο Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήµατος αυτού, οι
ενοποιηµένοι λογαριασµοί, παρέχοντας τις πληροφορίες αυτές, συµµορφώνονται, εφόσον
είναι πρακτικό, µε τις απαιτήσεις του Νόµου αυτού ωσάν αυτοί ήταν λογαριασµοί
πραγµατικής εταιρείας.

19.

Τα άρθρα 188 και 189 σύµφωνα µε τις δύο τελευταίες πιο πάνω παραγράφους, δεν
εφαρµόζονται για τους σκοπούς των ενοποιηµένων λογαριασµών.

20.

Η παράγραφος 7 του Παραρτήµατος αυτού δεν εφαρµόζεται για τους σκοπούς οποιωνδήποτε
ενοποιηµένων λογαριασµών που υποβλήθηκαν ενώπιον της εταιρείας µε τον πρώτο
ισολογισµό που υποβλήθηκε µε τον τρόπο αυτό µετά την έναρξη του Νόµου αυτού.

21.

Σε σχέση µε θυγατρικές της µητρικής εταιρείας µε τις οποίες δεν ασχολήθηκαν οι
ενοποιηµένοι λογαριασµοί —
(α) οι υποπαράγραφοι (2) και (3) της παραγράφου 15 του Παραρτήµατος αυτού
εφαρµόζονται για τους σκοπούς εκείνων των λογαριασµών ωσάν εκείνοι οι λογαριασµοί να
ήταν οι λογαριασµοί πραγµατικής εταιρείας της οποίας ήταν θυγατρικές· και
(β) πρέπει να επισυνάπτεται η ίδια έκθεση όπως απαιτείται από την υποπαράγραφο (4) της
παραγράφου εκείνης όταν δεν υπάρχουν λογαριασµοί συγκροτηµάτων, αλλά ωσάν οι
αναφορές στους λογαριασµούς της µητρικής εταιρείας ήταν αναφορές στους ενοποιηµένους
λογαριασµούς.

22.

Σε σχέση µε οποιεσδήποτε θυγατρικές (ανεξάρτητα ή όχι αν ασχολήθηκαν µε αυτές οι
ενοποιηµένοι λογαριασµοί) των οποίων τα οικονοµικά έτη δεν έληξαν µε εκείνο της
εταιρείας, πρέπει να επισυνάπτεται η ίδια έκθεση όπως απαιτείται από την υποπαράγραφο (6)
της παραγράφου 15 του Παραρτήµατος αυτού όταν δεν υπάχουν οµαδικοί λογαριασµοί.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. — ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

23.

(1) Τραπεζική ή προεξοφλητική εταιρεία δεν υπόκειται στις απαιτήσεις του Μέρους Ι του
Παραρτήµατος αυτού εκτός —
(α) σε σχέση µε τον ισολογισµό της, εκείνες των παραγράφων 2 και 3, παράγραφος 4
(εφόσον σχετίζεται µε πάγια και τρέχοντα ενεργητικά), παράγραφος 8 (εκτός από την
υποπαράγραφο 1(δ)), παράγραφοι 9 και 10, και παράγραφος 11 (εκτός από την
υποπαράγραφο (8))· και
(β) σε σχέση µε το λογαριασµό κέρδους και ζηµιάς, εκείνες της υποπαραγράφου (1)(η) της
παραγράφου 12, της παραγράφου 13 και υποπαραγράφων (1), (4) και (5) της παραγράφου

14.
αλλά, όταν στον ισολογισµό της κεφαλαιουχικά αποθεµατικά, εισοδηµατικά αποθεµατικά ή
προβλέψεις (άλλες από προβλέψεις για απόσβεση, ανανεώσεις ή µείωση σε αξία των
ενεργητικών) δεν εκτίθενται ξεχωριστά, οποιοσδήποτε τίτλος που δείχνει ποσό που
προέκυψε αφού λήφθηκε υπόψη αυτό το αποθεµατικό ή πρόβλεψη διατυπώνεται ή
σηµαδεύεται ώστε να δείχνει το γεγονός εκείνο, και ο λογαριασµός κερδοζηµιών της πρέπει
να εκθέτει µε κατάλληλες λέξεις τον τρόπο µε τον οποίο προέκυψε το ποσό που δηλώθηκε
για τις κερδοζηµιές της εταιρείας.
(2) Οι λογαριασµοί τραπεζικής ή προεξοφλητικής εταιρείας δεν θεωρούνται ότι δεν
παρέχουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα που απαιτείται από το Νόµο αυτό, επειδή µόνο οι
λογαριασµοί δεν συµµορφώνονται µε οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Μέρους Ι που
αναφέρθηκε από τις οποίες η εταιρεία εξαιρείται σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή.
(3) Στην παράγραφο αυτή η φράση "τραπεζική ή προεξοφλητική εταιρεία" σηµαίνει
οποιαδήποτε εταιρεία που ικανοποιεί το Υπουργικό Συµβούλιο ότι έπρεπε να θεωρηθεί για
τους σκοπούς του Παραρτήµατος αυτού ως τραπεζική ή ως προεξοφλητική εταιρεία.
24.

61 του 27
του 1967.

(1) Σε σχέση µε ασφαλιστική εταιρεία µε την έννοια του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών
Νόµου του 1967, η οποία υπόκειται και συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του πιο πάνω
Νόµου, που αφορούν την κατάθεση στον Έφορο Ασφαλειών ισολογισµού και
λογαριασµών κερδών και ζηµιών, η πιο πάνω παράγραφος θα εφαρµόζεται όπως αυτή
εφαρµόζεται σε σχέση µε τραπεζική ή προεξοφλητική εταιρεία και αυτή η ασφαλιστική
εταιρεία θα υπόκειται επίσης στις απαιτήσεις των υποπαραγράφων (1) (α) και (3) της
παραγράφου 8 και των παραγράφων (4) µέχρι (7) και υποπαραγράφου (1) της
παραγράφου 11 του Παραρτήµατος αυτού:
Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διατάξει όπως οποιαδήποτε τέτοια
ασφαλιστική εταιρεία που οι εργασίες της περιλαµβάνουν σε ουσιαστική έκταση
εργασίες άλλες από τις ασφαλιστικές εργασίες συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις του
Μέρους I ή µε τέτοιες από αυτές που δυνατό να καθοριστούν στη διαταγή και να
συµµορφώνεται µε αυτές είτε αναφορικά µε όλες τις εργασίες ή µε µέρος τους όπως
δύναται να οριστεί µε τον τρόπο αυτό.
(2) Όταν οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία δικαιούται του ωφελήµατος της
παραγράφου αυτής, τότε οποιαδήποτε εξολοκλήρου θυγατρική αυτής δικαιούται επίσης
µε τον τρόπο αυτό αν οι εργασίες της αποτελούνται µόνο από εργασίες που είναι
συµπληρωµατικές µε τις ασφαλιστικές εργασίες των κατηγοριών που διεξάγονται από
την ασφαλιστική εταιρεία.
(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής εταιρεία είναι εξολοκλήρου θυγατρική
ασφαλιστικής εταιρείας αν αυτή δεν έχει µέλη εκτός της ασφαλιστικής εταιρείας και των
εξολοκλήρου εξαρτηµένων θυγατρικών της ασφαλιστικής εταιρείας ή των εντολοδόχων
τους.
(4) (Καταργήθηκε.)

25.

61 του 27
του 1967.

(1) Εταιρεία στην οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή δεν υπόκειται στις πιο κάτω
απαιτήσεις του Παραρτήµατος αυτού, δηλαδή —
(α) αναφορικά µε τον ισολογισµό της, εκείνες της παραγράφου 4 (εκτός στην έκταση που η
παράγραφος που αναφέρθηκε αφορά πάγια και τρέχοντα ενεργητικά) και των παραγράφων 5,
6 και 7· και
(β) αναφορικά µε το λογαριασµό κέρδους και ζηµιάς, εκείνες της υποπαραγράφου (1)(α), (ε)
και (στ) της παραγράφου 12,
αλλά εταιρεία που αποκοµίζει όφελος από την παράγραφο αυτή θα υπόκειται, αντί των
απαιτήσεων που αναφέρθηκαν, σε οποιουσδήποτε καθορισµένους όρους σε σχέση µε
ζητήµατα που πρέπει να δηλωθούν στους λογαριασµούς της ή µε µορφή σηµείωσης σε
αυτούς και σε σχέση µε πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργικό

Συµβούλιο ή σε πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτηµένο από το Υπουργικό Συµβούλιο να
απαιτήσει.
(2) Οι λογαριασµοί εταιρείας δεν λογίζονται ότι δεν παρέχουν την αληθινή και δίκαιη εικόνα
που απαιτείται από το Νόµο αυτό, για µόνο το λόγο ότι δεν συµµορφώνονται µε
οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Μέρους Ι του Παραρτήµατος αυτού από τις οποίες η εταιρεία
εξαιρείται δυνάµει της παραγράφου αυτής.
(3) Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται σε εταιρείες οποιασδήποτε κατηγορίας που
καθορίζονται για τους σκοπούς της, και κατηγορία εταιρειών δύναται να καθοριστεί µε τον
τρόπο αυτό αν φανεί στο Υπουργικό Συµβούλιο επιθυµητό για το εθνικό συµφέρον:
Νοείται ότι, αν το Υπουργικό Συµβούλιο ικανοποιηθεί ότι οποιοσδήποτε από τους
καθορισµένους όρους για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής δεν τηρήθηκε σε περίπτωση
οποιασδήποτε εταιρείας, δύναται το Υπουργικό Συµβούλιο, να διατάξει ότι εφόσον η
διαταγή παραµένει σε ισχύ η παράγραφος αυτή δεν θα εφαρµόζεται στην εταιρεία.
26.

Όταν εταιρεία που δικαιούται του ωφελήµατος οποιασδήποτε διάταξης που περιέχεται στο
παρόν Μέρος του Παραρτήµατος αυτού είναι µητρική, η αναφορά στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτήµατος αυτού σε ενοποιηµένους λογαριασµούς που συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις του Νόµου αυτού, ερµηνεύεται σε σχέση µε ενοποιηµένους λογαριασµούς
εκείνης της εταιρείας ότι αναφέρεται σε εκείνες τιc απαιτήσεις στην έκταση που
εφαρµόζονται στους χωριστούς λογαριασµούς εκείνης της εταιρείας.
ΜΕΡΟΣ IV. — ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

27.

(1) Για τους σκοπούς του Παραρτήµατος αυτού, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετικά —
(α) η έκφραση "πρόβλεψη" τηρουµένης της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου αυτής,
σηµαίνει οποιοδήποτε ποσό, που αποσβέστηκε ή κατακρατήθηκε µε µορφή πρόβλεψης για
απόσβεση, ανανεώσεις ή µείωση σε αξία των ενεργητικών ή που κατακρατήθηκε µε µορφή
πρόβλεψης για οποιαδήποτε γνωστή υποχρέωση της οποίας το ποσό δεν µπορεί να
αποφασιστεί µε ουσιαστική ακρίβεια·
(β) η έκφραση "αποθεµατικό" τηρουµένων όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, δεν περιλαµβάνει
οποιοδήποτε ποσό που αποσβέστηκε ή κατακρατήθηκε µε µορφή πρόβλεψης για απόσβεση,
ανανεώσεις ή µείωση σε αξία των ενεργητικών ή που κατακρατήθηκε µε µορφή πρόβλεψης
για οποιαδήποτε γνωστή υποχρέωση·
(γ) η φράση "κεφαλαιουχικό αποθεµατικό" δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε ποσό που
θεωρήθηκε ως ελεύθερο για διανοµή µέσω του λογαριασµού κέρδους και ζηµιάς και η
έκφραση "εισοδηµατικό αποθεµατικό" σηµαίνει οποιοδήποτε αποθεµατικό εκτός το
κεφαλαιουχικό αποθεµατικό,
και στην παράγραφο αυτή η φράση "υποχρέωση" περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις σε
σχέση µε συµφωνηµένες δαπάνες και όλες τις αµφισβητούµενες ή υπό αίρεση υποχρεώσεις.
(2) Όταν —
(α) οποιοδήποτε ποσό αποσβεστεί ή κατακρατηθεί µε µορφή πρόβλεψης για απόσβεση,
ανανεώσεις ή µείωση σε αξία των ενεργητικών, που δεν είναι ποσό που αποσβέστηκε σε
σγέαη µε πάγια ενεργητικά πριν την έναρξη του Νόµου αυτού· ή
(β) οποιοδήποτε ποσό που κατακρατήθηκε µε µορφή πρόβλεψης για γνωστή υποχρέωση,
είναι περισσότερο εκείνου που κατά τη γνώµη των συµβούλων είναι εύλογα αναγκαίο για το
σκοπό, η υπέρβαση θεωρείται για τους σκοπούς του Παραρτήµατος αυτού ως αποθεµατικό
και όχι ως πρόβλεψη.

28.

Για τους πιο πάνω αναφερόµενους σκοπούς η έκφραση "αναφερόµενη τιµή επένδυσης"
σηµαίνει επένδυση σε σχέση µε την οποία παραχωρήθηκε αναφερόµενη τιµή ή άδεια
συναλλαγής σε καθορισµένο χρηµατιστήριο και η έκφραση "µη αναφερόµενη τιµή
επένδυσης" ερµηνεύεται ανάλογα.

ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 156)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
1.

Κατά πόσο αυτοί εξασφάλισαν όλες τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που από όσα καλύτερα
γνωρίζουν και πιστεύουν ήταν αναγκαίες για τους σκοπούς του ελέγχου τους.

2.

Κατά πόσο, κατά τη γνώµη τους, τηρήθηκαν κατάλληλα βιβλία από την εταιρεία, στην
έκταση που φαίνεται από την εξέταση από αυτούς εκείνων των βιβλίων, και λήφθηκαν από
αυτούς οι κατάλληλες εκθέσεις ικανοποιητικές για τους σκοπούς του ελέγχου τους από
παραρτήµατα που δεν επισκέφτηκαν οι ίδιοι.

3.

(1) Κατά πόσο ο ισολογισµός της εταιρείας και (εκτός αν διατυπώνεται ως ενοποιηµένος
λογαριασµός κέρδους και ζηµιάς) ο λογαριασµός κέρδους και ζηµιάς που πραγµατεύονται
στην έκθεση είναι σύµφωνοι µε τα λογιστικά βιβλία και εκθέσεις.
(2) Κατά πόσο, κατά τη γνώµη τους και από όσα καλύτερα έχουν πληροφορηθεί και
σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που τους δόθηκαν, οι αναφερόµενοι λογαριασµοί παρέχουν τις
απαιτούµενες από το Νόµο αυτό πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο και παρέχουν µια
αληθινή και δίκαιη εικόνα —
(α) στην περίπτωση ισολογισµού, της κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας κατά το τέλος του οικονοµικού έτους· και
(β) στην περίπτωση λογαριασµού κέρδους και ζηµιάς, του κέρδους ή ζηµιάς για το
οικονοµικό της έτος,
ανάλογα µε την περίπτωση, δίνουν µια αληθινή και δίκαιη εικόνα αυτών τηρουµένης της µη
αποκάλυψης οποιωνδήποτε θεµάτων (που πρέπει να δηλώνονται στην έκθεση) τα οποία
δυνάµει του Μέρους ΙΙΙ του Όγδοου Παραρτήµατος δεν απαιτούνται να αποκαλυφτούν.

4.

Στην περίπτωση µητρικής εταιρείας που υποβάλλει λογαριασµούς συγκροτηµάτων κατά
πόσο, κατά τη γνώµη τους, οι λογαριασµοί συγκροτηµάτων ετοιµάστηκαν κατάλληλα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού, ώστε να παρέχουν µια αληθινή και δίκαιη
εικόνα της κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων και του κέρδους ή ζηµιάς της εταιρείας
και των θυγατρικών της που ασχολούνται από αυτούς, στην έκταση που ενδιαφέρει µέλη της
εταιρείας, ή, ανάλογα µε την περίπτωση, ώστε να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα αυτών,
τηρουµένης της µη αποκάλυψης οποιωνδήποτε θεµάτων (που πρέπει να δηλώνονται στην
έκθεση) τα οποία δυνάµει του Μέρους ΙΙΙ του Όγδοου Παραρτήµατος δεν απαιτούνται να
αποκαλυφτούν.
∆ΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 297)
ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Άρθρο
224.
225.
226.
227.
228.
229.

230 εκτός από το
εδάφιο (5).
234.
235.

Θέµα
∆ήλωση της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας που πρέπει να
υποβληθεί στον επίσηµο παραλήπτη.
Έκθεση από επίσηµο παραλήπτη.
Εξουσία του ∆ικαστηρίου να διορίζει εκκαθαριστές.
∆ιορισµός και εξουσίες προσωρινού εκκαθαριστή.
∆ιορισµός, τίτλος, κλπ., εκκαθαριστών.
∆ιατάξεις όταν διορίζεται εκκαθαριστής άλλο πρόσωπο από τον επίσηµο
παραλήπτη.
Γενικές πρόνοιες ως προς εκκαθαριστές.
Άσκηση και έλεγχος εξουσιών εκκαθαριστή.
Βιβλία που πρέπει να τηρούνται από εκκαθαριστή.

236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
250.
251.
259.
336.

Πληρωµές εκκαθαριστή στην Τράπεζα.
Έλεγχος λογαριασµών εκκαθαριστή.
Έλεγχος Επίσηµου Παραλήπτη πάνω σε εκκαθαριστές.
Απαλλαγή εκκαθαριστών.
Συνελεύσεις πιστωτών και συνεισφορέων για να αποφασίσουν κατά πόσο
πρέπει να διοριστεί επιτροπή επιθεώρησης.
Σύσταση και διαδικασία επιτροπής επιθεώρησης.
Συνελεύσεις πιστωτών και συνεισφορέων για να αποφασίσουν κατά πόσο
πρέπει να διοριστεί επιτροπή επιθεώρησης.
∆ιορισµός ειδικού διαχειριστή.
Εξουσία δηµόσιας εξέτασης ιδρυτών και αξιωµατούχων
Μεταβίβαση εξουσιών τον ∆ικαστηρίου στον εκκαθαριστή.
Παραλήπτης για κατόχου χρεωστικών οµολόγων ή πιστωτές.
ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρα 369 και 387)

ΤΥΠΟΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
* Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ... ... ... ... ... ..., διαιρεµένο σε µετοχές από
... ... ... ... ... εκάστη.

16 του 76
του 1977.

61 του 27
του 1967.

Ο αριθµός των µετοχών που εκδόθηκαν είναι ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Έγιναν κλήσεις για το ποσό των ... ... ... λιρών για κάθε µετοχή µε βάση τις οποίες
εισπράχτηκε το ποσό των ... ... ... λιρών.
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας την πρώτη ηµέρα του Ιανουαρίου (ή Ιουλίου) ήταν:
Χρέη οφειλόµενα από την εταιρεία σε διάφορα πρόσωπα από την εταιρεία —
Από Απόφαση, £ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Από Συµβόλαια, £ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Από γραµµάτια ή συναλλαγµατικές, £ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Από απλές συµβάσεις, £ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Από εκτιµηµένες υποχρεώσεις, £ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
___________________________________________________________________
* Αν η Εταιρεία δεν έχει µετοχικό κεφάλαιο το µέρος της δήλωσης που αφορά το
κεφάλαιο και τις µετοχές πρέπει να παραλειφθεί.
Τα ενεργητικά της εταιρείας κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία ήταν —
Κυβερνητικά Χρεώγραφα (δηλώστε αυτά)
Συναλλαγµατικές και υποσχετικά πληρωµής, £ ... ... ... ... ... ...
Μετρητά σε τραπεζίτες, £ ... ... ... ... ... ...
Άλλες ασφάλειες, £ ... ... ... ... ... ...
∆Ω∆ΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 373)

16 του 76
του 1977.

Πρόνοιες που αναφέρονται στο άρθρο 373
Άρθρο ή διάταξη
Θέµατα
του Παραρτήµατος.
17.
Αναµφισβήτητο πιστοποιητού σύστασης.
31.
Έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή πρέπει να παραδίδεται στον έφορο
από εταιρεία όταν παβει να είναι ιδιωτική εταιρεία.
39.
Θέµατα που πρέπει να αναφερθούν και εκθέσεις που πρέπει να εκτεθουν
στην πρόσκληση για εγγραφή.
48.
Απαγόρευση παραχώρησης µετοχών σε συγκεκριµένες περιπτώσεις εκτός αν

51.
90.
91(1) και (3).
92.
101.
104.
119 (εκτός από την
παράγραφο (α) του
εδαφίου (1)).
122.
123 (1).
124.
156. (1), (3).
175.
288.
340 (2).
342.
347.
349.
350.
351.

παραδοθεί στον έφορο έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή.
Έκθεση ως προς τις παραχωρήσεις.
Εγγραφή επιβαρύνσεων που δηµιουργήθηκαν από εταιρείες που γράφτηκαν
στη ∆ηµοκρατία.
Καθήκον εταιρείας σχετικά µε επιβαρύνσεις και υποθήκες που
δηµιουργήθηκαν από αυτή.
Καθήκον εταιρείας να γράφει ετιιβαρύνσεις υφιστάµενες πάνω σε
αποκτηθείσα περιουσία.
Εφαρµογή του Μέρους ΙΙΙ σε επιβαρύνσεις και υποθήκες που
δηµιουργήθηκαν, κλπ., από εταιρεία που συστάθηκε εκτός της ∆ηµοκρατίας.
Περιορισµοί στην έναρξη εργασιών.
Στοιχεία στην ετήσια έκθεση εταιρείας που δεν έχει µετοχικό κεφάλαιο.
Πιστοποιητικά που πρέπει να αποσταλούν από ιδιωτική εταιρεία µαζί µε την
ετήσια έκθεση.
Πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τους όρους που συνιστούν εταιρεία ως
εξαιρούµενη ιδιωτική εταιρεία.
Θέσµια συνέλευση και θέσµια έκθεση.
Έκθεση ελεγκτών και δικαίωµα σε πληροφορίες και εξηγήσεις.
Περιορισµοί στο διορισµό ή διαφήµιση συµβούλου.
Γνωστοποίηση από εκκαθαριστή του διορισµού του.
Κατάσταση πληρωµών και εισπράξεων παραλήπτη.
Παράδοση στον έφορο λογαριασµών των παραληπτών και διαχειριστών.
Έγγραφα, κλπ., που πρέπει να παραδοθούν από αλλοδαπές εταιρείες που
διεξάγουν εργασίες στη ∆ηµοκρατία.
Έκθεση που πρέπει να παραδοθεί από αλλοδαπή εταιρεία όταν έγγραφα,
κλπ., αλλάσσουν.
Λογαριασµοί αλλοδαπής εταιρείας.
Υποχρέωση δήλωσης επωνυµίας αλλοδαπής εταιρείας, αν είναι
περιορισµένης ευθύνης, και της χώρας που συστάθηκε.

Παράρτηµα VI,
Μέρος Ι, Παράγραφοι Λεπτοµέρειες ετήσιας έκθεσης εταιρείας που έχει µετοχικό κεφάλαιο.
2, 4, 6.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι πιο κάτω παρατηρήσεις δεν αποτελούν µέρος του Νόµου:

1. Ο βασικός νόµος τέθηκε σε ισχύ την 21η Ιουλίου, 1951. (∆ες το άρθρο 392 του βασικού νόµου.)
2. Το άρθρο 61(1) του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµου του 1962 (27 του 1967) επέφερε
ορισµένες τροποποιήσεις στο βασικό νόµο. (∆ες πρώτη στήλη του Πέµπτου Πίνακα του Νόµου 27
του 1967.) Επίσης το Αρθρο 61(2) του ίδιου πιο πάνω Νόµου 27 του 1967 κατάργησε το άρθρο 391
του βασικού νόµου το οποίο απαγόρευε την ίδρυση Εταιρειών για το σκοπό διεξαγωγής
ασφαλιστικών εργασιών.
3. Τα άρθρα 114, 115, 116, 117 και 118(2) του βασικού νόµου σχετικά µε τήρηση µητρώων
κτήσεων και Αποικιακών κλαδικών µητρώων χρειάζονται µελέτη µε σκοπό την κατάργησή τους.
4. (1) Τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 300 του βασικού νόµου διαγράφτηκαν και τα εδάφια (4),
(5), (6), (7), (8) και (9) αναριθµήστηκαν ως εδάφια (2), (3), (4), (5), (6) και (7). (∆ες τον περί
Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόµο του 1986.)
(2) Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόµος του 1990 (19 του 1990) ισχύει για οποιαδήποτε
διανοµή µερίσµατος ή πληρωµή υποχρεώσεων της εταιρείας στο ακέραιο, ασχέτως αν η έκδοση του
διατάγµατος εκκαθάρισης έγινε πριν τη δηµοσίευση του Νόµου αυτού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας. (∆ες άρθρο 3 του προαναφερόµενου Νόµου.)
5. Το Ενδέκατο Παράρτηµα του βασικού νόµου καταργήθηκε από το άρθρο 16 του περί Εταιρειών
(Τροποποιητικού) Νόµου του 1977 (76 του 1977) και το ∆ωδέκατο και ∆έκατο Τρίτο Παράρτηµα
αναριθµήθηκαν σε Ενδέκατο και ∆ωδέκατο, αντίστοιχα.

6. Ετοιµάζεται επαναθέσπιση του βασικού νόµου.

