
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ I 

Αριθμός 4087 Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2006 1145 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.  

Αριθμός 98(Ι) του 2006  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ  

Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής στη Δημοκρατία της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
με τίτλο: 

 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του 
καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)», 

Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L249, 

10.11.2001,  
σ.1.  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 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  

149(Ι) του 1999  
2(Ι) του 2000  

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 

76(Ι) του  2001 
70(Ι) του 2003 
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167(Ι) του 2003  
92(Ι) του 2004  
24(Ι) του 2005  
129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005. 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 
αυτού, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

«'SE' σημαίνει Ευρωπαϊκή Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ή Societas Europaea) και 
έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 
του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE), και 
συμπεριλαμβάνει SE η οποία θα εγγραφεί ή έχει εγγραφεί στη Δημοκρατία». 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του  
βασικού νόμου. 

3. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 τροποποιείται με την προσθήκη νέας 
υποπαραγράφου (iii) αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ii) αυτού: 

 «(iii) το όνομα της εταιρείας μαζί με τους λατινικούς χαρακτήρες 'SE', ως την τελευταία λέξη του 
ονόματος, όταν πρόκειται για SE.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 211 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 211 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος 
της παραγράφου (στ) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (ζ): 

 «(ζ) η SE αποτυγχάνει να επανορθώσει την κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 64 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της 
ευρωπαϊκής εταιρείας (SE).». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 266 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 266 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εταιρείας» (πρώτη γραμμή), 
της φράσης «ή έχει καταρτιστεί σχέδιο μεταφοράς του εγγεγραμμένου γραφείου μιας SE σε άλλο 
κράτος μέλος»· και 

 (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «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» (τέταρτη, 
πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη φράση «διαπράττει αδίκημα 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». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 374 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 374 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη 
«λίμιτεδ» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «ή SE». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 387 του 
βασικού νόμου. 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 387 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
τελείας στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (ε): 

 «(ε) σχετικά με όλα τα ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν ή επιδέχονται ρύθμισης για σκοπούς 
διευκόλυνσης της εφαρμογής στη Δημοκρατία των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 
του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και δύναται, επιπλέον, να δημιουργήσει αδικήματα για 
παράβαση των δυνάμει της 
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παρούσα παραγράφου εκδιδόμενων κανονισμών ή του πιο πάνω αναφερόμενου 
Κοινοτικού Κανονισμού, τα οποία να τιμωρούνται με ποινές που να μην υπερβαίνουν τη 
φυλάκιση για δύο έτη ή το πρόστιμο των είκοσι χιλιάδων λιρών (£20.000), ή και τις δύο 
αυτές ποινές.». 
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