
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3382 της 21ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2000 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 2(Ι) του 2000  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 

Συνοπτικός τίτλος. 
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 
21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999. 

 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στη δεύτερη 
γραμμή των λέξεων «οποιαδήποτε δύο» με τη λέξη «ένα». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης 
επιφύλαξης στο τέλος του εδαφίου (1): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 29 του βασικού 
νόμου. 

«Νοείται ότι οι μετοχές σε ιδιωτική εταιρεία είναι δυνατό να κατέχονται από ένα και 
μοναδικό πρόσωπο, είτε από τη σύσταση της εταιρείας, είτε με τη μετέπειτα απόκτησή τους 
από ένα και μοναδικό πρόσωπο.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλό του των λέξεων: «ή σε περίπτωση ιδιωτικής 
εταιρείας λιγότερα από δύο»· και 

 (β) με τη διαγραφή των λέξεων «δύο σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας, ή, κάτω από» 
(δεύτερη γραμμή) και με τη διαγραφή των λέξεων «δύο ή» και «ανάλογα με την 
περίπτωση» (έβδομη γραμμή). 

Τροποποίηση του 
άρθρου 33 του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του 
εδαφίου (1) αυτού της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με ένα και 
μοναδικό μέλος, οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μέλους αυτού και της 
Εταιρείας καταγράφονται σε πρακτικά, ή καταρτίζονται γραπτώς, εκτός εάν 
αφορούν τις τρέχουσες πράξεις της εταιρείας που συνάπτονται υπό κανονικές 
συνθήκες.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 128 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 128 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου μέρους σε εδάφιο (1)· 

(β) με την προσθήκη στην αρχή της πρώτης πρότασης του εδαφίου (1) των λέξεων: 
«Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2)»· 

- 
(γ) με την προσθήκη στην πρώτη γραμμή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), μετά τη 

λέξη «εταιρείας» των λέξεων «με περισσότερα από ένα μέλη,»· και 

 (δ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 
 «(2) Σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας με ένα και μοναδικό μέλος, το μέλος αυτό θα 

ασκεί όλες τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης, δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
νοουμένου πάντοτε ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το μέλος αυτό σε 
γενικές συνελεύσεις θα καταγράφονται σε πρακτικά, ή θα καταρτίζονται 
γραπτώς.». 
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