
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΥΣ  

           

                                        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

  33(Ι) του 2007 

  77(Ι) του 2007 

160(Ι) του 2007 

 … (Ι) του 2008. 

 

1.   Ο παρών  Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Υιοθέτησης του 

Ευρώ (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμους του 2007 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμοι του 2007 έως (Αρ. 2) του  

2008.   

Τροποποίηση του 

άρθρου 18 του 

βασικού νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφ. 113 

  19 του 1963 

  21 του 1967 

  27 του 1967 

    9 του 1968 

  76 του 1977 

  17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

2.   Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

       «(6)(α)  Σε περίπτωση, κατά την οποία, παρά τις διατάξεις του 

εδαφίου (2), δεν ήθελε υποβληθεί για καταχώριση στο Τμήμα 

Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, μέσα σε ένα (1) 

έτος από την 1η Ιανουαρίου 2008, ψήφισμα γενικής 

συνέλευσης των μετόχων δημόσιας εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης ή ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της 

οποίας η ονομαστική αξία της μετοχής τυχόν μηδενίζεται μετά 

από τη μετατροπή της σε ευρώ και τη στρογγυλοποίησή της, 

τότε, αντί των διατάξεων του εδαφίου (2), εφαρμόζονται οι 

σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου. 
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  19 του 1990 

  46(Ι) του 1992 

  96(Ι) του 1992 

  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 

167(Ι) του 2003 

  92(Ι) του 2004 

  24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 

130(Ι) του 2005 

  98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 

  70(Ι) του 2007 

  71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 

186(Ι) του 2007. 

   

 

 

 

…(I) του 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (β)  Σε περίπτωση, κατά την οποία, παρά τις διατάξεις του 

εδαφίου (2), δεν ήθελε υποβληθεί για καταχώριση στο Τμήμα 

Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, μέχρι την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Υιοθέτησης του 

Ευρώ (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2008, ψήφισμα 

της γενικής συνέλευσης των μετόχων ιδιωτικής εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης, άλλης από ιδιωτική εταιρεία στην 

οποία εφαρμόζεται η παράγραφος (α), τότε εφαρμόζονται οι 

ακόλουθες διατάξεις: 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           (i)  Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος 

άρθρου, μετατρέπεται σε ευρώ και στρογγυλοποιείται η 

ονομαστική αξία της μετοχής, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 5, με συνεπακόλουθη την ανάλογη αύξηση ή 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την έννοια του 

περί Εταιρειών Νόμου και τροποποιούνται αυτόματα οι 

σχετικοί όροι του ιδρυτικού εγγράφου και του 

καταστατικού, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα 

αφορούν την εταιρεία και είναι καταχωρημένα στο 

Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη, παρά κάθε τυχόν αντίθετη διάταξη του 

καταστατικού, χωρίς ψήφισμα της γενικής συνέλευσης 

των μετόχων, παρά τις διατάξεις των άρθρων 60 και 62 

ή του άρθρου 64 του περί Εταιρειών Νόμου, εκτός αν η 

εταιρεία ενίσταται και ακολουθήσει τη διαδικασία του 

εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, υποβάλλοντας για 

καταχώριση σχετικό ψήφισμα της γενικής συνέλευσης 

των μετόχων, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της 

ισχύος του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2008, οπότε 

εφαρμόζονται σχετικά οι διατάξεις των εδαφίων 3, 4, 5, 

7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου: 

                 

                       Νοείται ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή, 

αν δεν υπάρχουν αποθεματικά, με καταβολή μετρητών 

ή με καταχώριση ζημιάς προς μεταφορά στα βιβλία της 

εταιρείας: 

 

                      Νοείται περαιτέρω, ότι το ποσό που αντιστοιχεί στη 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου καταχωρείται σε ειδικό 

αποθεματικό που καλείται «Διαφορά από μετατροπή 

μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ» και κεφαλοποιείται σε 
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117(Ι) του 2002 

223(Ι) του 2002 

188(Ι) του 2003 

178(Ι) του 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

μελλοντική αύξηση του εν λόγω κεφαλαίου. 

       

        (ii)   Παρά τις διατάξεις του άρθρου 64 του περί Εταιρειών 

Νόμου, σε περίπτωση μετατροπής του ονομαστικού 

μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις 

της υποπαραγράφου (i), αν από τη μετατροπή αυτή 

προκύπτει μείωση του κεφαλαίου, τότε δεν απαιτείται 

ψήφισμα για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ούτε 

έγκριση με διάταγμα του Δικαστηρίου, και τα άρθρα 64 

μέχρι και 67 του εν λόγω Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής, 

ως να μην περιείχαν διάταξη σχετικά με έγκριση ή και 

διάταγμα του Δικαστηρίου ή και έκδοση πιστοποιητικού 

μείωσης κεφαλαίου. 

 

      (iii)  Παρά τις διατάξεις του περί Έκτακτης Εισφοράς για την 

Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, σε περίπτωση 

μετατροπής του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου 

εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 

(i), αν από τη μετατροπή αυτή προκύπτει μείωση του 

κεφαλαίου ένεκα της οποίας αποφασίζεται, οποτεδήποτε, 

από τη γενική συνέλευση των μετόχων να κατανεμηθεί σ’ 

αυτούς αντίστοιχο μέρισμα, τότε δεν καταβάλλεται 

οποιοσδήποτε φόρος πάνω στο μέρισμα αυτό δυνάμει του 

εν λόγω Νόμου. 

 

     (iv)   Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε έγγραφο, το οποίο 

εκδίδεται ή πιστοποιείται από το γραμματέα ή άλλο 

αξιωματούχο ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, 

μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της 

Υιοθέτησης του Ευρώ (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου 

του 2008, γίνεται αναφορά στην ονομαστική αξία μετοχών, 

ο γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος που το εκδίδει ή το 

πιστοποιεί αναφέρεται στην αξία σε ευρώ που προκύπτει 

από την αυτόματη μετατροπή με βάση την 
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υποπαράγραφο (i). 

 

       (v)  H έκφραση της ονομαστικής αξίας μετοχών σε 

οποιοδήποτε εταιρικό έγγραφο, ιδρυματικό έγγραφο, 

καταστατικό, πιστοποιητικό μετοχών, εταιρική απόφαση, 

έγγραφο μεταβίβασης αξιών, συμφωνία ή άλλο έγγραφο 

ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που έχει 

εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 

της Υιοθέτησης του Ευρώ (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 

Νόμου του 2008, συνεχίζει να ισχύει μέχρις ότου 

αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί και θα διαβάζεται και 

ερμηνεύεται, ως εάν η ονομαστική αξία των μετοχών που 

αναφέρονται σε αυτό ήταν η αντίστοιχη αξία σε ευρώ που 

προκύπτει από την αυτόματη μετατροπή με βάση την 

υποπαράγραφο (i) και η ισχύς των εγγράφων αυτών και/ή 

οποιωνδήποτε συμβάσεων, περιλαμβανομένης, χωρίς να 

επηρεάζεται η γενικότητα των προαναφερθέντων, και 

οποιωνδήποτε συμβάσεων ενεχυρίασης μετοχών σχετικής 

εταιρείας, δεν παραβλάπτεται ή επηρεάζεται με 

οποιοδήποτε τρόπο, τηρουμένης της αρχής της συνέχειας 

των συμβάσεων.». 

 

 (β)  με την αντικατάσταση στο τέλος του εδαφίου (7) αυτού, του 

σημείου της τελείας με κόμμα και την προσθήκη αμέσως μετά 

της φράσης «εκτός αν πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης η οποία δεν ακολούθησε τη 

διαδικασία του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και για την 

οποία εφαρμόζεται η παράγραφος (β) του εδαφίου (6), οπότε 

ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης σημειώνει 

στο φάκελο της εταιρείας τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας 

της μετοχής και του κεφαλαίου, προτού προβεί σε 

οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει των παραγράφων (α) και (β) 

ανωτέρω, ή προτού προβεί στην έκδοση οποιουδήποτε 

ζητηθέντος πιστοποιητικού: 
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                   Νοείται ότι ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος 

Παραλήπτης ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια των 

υπολογισμών ή για οτιδήποτε άλλο απορρέει από 

αυτούς.». 

 

(γ)  με την προσθήκη μετά το εδάφιο (9) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου: 

  

             «(10)  Παρά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του 

περί Εταιρειών Νόμου και των δυνάμει τούτου 

εκδιδόμενων Κανονισμών, ψήφισμα ιδιωτικής εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης, άλλης από ιδιωτική εταιρεία στην 

οποία εφαρμόζεται η παράγραφος (α) του εδαφίου (6), 

που έχει ληφθεί κατά τις διατάξεις του εδαφίου (2), και που 

έχει υποβληθεί στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσημου Παραλήπτη για καταχώριση, δεν καταχωρείται 

από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, αν 

δεν έχει ήδη εκδοθεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό 

αναφορικά με το κεφάλαιο της εταιρείας, εκτός εάν η 

εταιρεία καταχωρίσει μέσα σε ένα (1) μήνα από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Υιοθέτησης 

του Ευρώ (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2008, νέο 

ψήφισμα, με το οποίο να επιβεβαιώνει το ήδη υποβληθέν 

ψήφισμα, διαφορετικά ακολουθείται και για τις εταιρείες 

αυτές η διαδικασία που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 

(i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (6).».  

 

  

 

 
ΤΙ/ΜΓ 
(23.02.049.031.2008) 
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