
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 
Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο- 

  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 264, 

25.09.2006, 

σ.32.  

«Οδηγία 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για τροποποίηση της 

οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της 

ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του 

κεφαλαίου της», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

ΚΕΦ. 113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

41(I) του 1994 

15(I) του 1995 

21(I) του 1997 

82(I) του 1999 

149(I) του 1999 

2(I) του 2000 

135(I) του 2000 

151(I) του 2000 

76(I) του 2001 

70(I) του 2003 

167(I) του 2003 

92(I) του 2004 

24(I) του 2005 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος»). 
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129(I) του 2005 

130(I) του 2005 

98(I) του 2006 

124(I) του 2006 

70(I) του 2007 

71(I) του 2007 

131(I) του 2007 

186(I) του 2007. 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της παραγράφου (xx) του ορισμού του όρου 

«εταιρεία (ή εταιρείες) κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ)» με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
  
 «(xx) στην Ουγγαρία: nyilvánosan múködó 

részvénytársaság∙». 
  

Τροποποίηση 

του άρθρου 47Β 

του βασικού 

νόμου.   

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 47Β του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Έφορος» (έβδομη 

γραμμή), αφού διαγραφεί η τελεία, της φράσης «ως 

προσοντούχους να ενεργούν για σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς, και τον οποίο ή τους οποίους 

διορίζει η εταιρεία.». 
  

Τροποποίηση 

του άρθρου 47Γ 

του βασικού  

νόμου. 

4. To εδάφιο (1) του άρθρου 47Γ του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως-  

 
  
 (α)       με  την  αντικατάσταση απ’  αυτό της  φράσης «στο άρθρο 

47Β» με τη φράση «στα εδάφια (1) μέχρι (3) του άρθρου 

47Β»∙ και 
   
 (β)    με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης πρότασης: 
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  «Τα άρθρα 47Δ και 47Ε εφαρμόζονται αναλόγως.». 
  
Προσθήκη  στο 

βασικό  

νόμο νέων 

άρθρων 47Δ  

και 47Ε. 

 

5. O βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 47Γ αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

   

 «Μη εφαρμογή του 

άρθρου 47Β υπό 

προϋποθέσεις. 

 

47Δ–(1)(α) Οι διατάξεις του άρθρου 47Β δεν 

εφαρμόζονται στις περιπτώσεις 

όπου, μετά από απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου της 

δημόσιας εταιρείας, για την 

παραχώρηση μετοχών της 

εταιρείας παρέχονται, ως 

εισφορά σε είδος, κινητές αξίες ή 

μέσα χρηματαγοράς και οι 

κινητές αυτές αξίας ή τα μέσα 

χρηματαγοράς αποτιμούνται στη 

μέση σταθμισμένη τιμή στην 

οποία αποτέλεσαν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε μια ή 

περισσότερες ρυθμιζόμενες 

αγορές, για ελάχιστο χρονικό 

διάστημα τριών μηνών, πριν από 

την πραγματική ημερομηνία της 

σχετικής εισφοράς σε είδος. 

    

               (β)   Στις  περιπτώσεις  όπου η μέση 

σταθμισμένη τιμή έχει επηρεαστεί 
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από εξαιρετικές περιστάσεις που 

μπορούν να μεταβάλουν αισθητά 

την αξία των περιουσιακών 

στοιχείων κατά την πραγματική 

ημερομηνία της εισφοράς τους, 

μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις 

όπου η αγορά τέτοιων κινητών 

αξιών ή μέσων χρηματαγοράς 

έχει παύσει να έχει ρευστότητα, 

γίνεται αναπροσαρμογή της 

αξίας με πρωτοβουλία και 

ευθύνη του διοικητικού 

συμβουλίου της δημόσιας 

εταιρείας.  Για τους σκοπούς της 

προαναφερθείσας 

αναπροσαρμογής εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του άρθρου 47Β. 

    

  

 

 

 

 

 

Ν.144(Ι) του 2007. 

 

              (γ)     Για  σκοπούς  των  διατάξεων  

του παρόντος εδαφίου, οι όροι 

«κινητές αξίες»,  «μέσα 

χρηματαγοράς» και 

«ρυθμιζόμενη αγορά» έχουν την 

έννοια που αποδίδει σε αυτούς 

το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του 

περί Επενδυτικών Υπηρεσιών 

και Δραστηριοτήτων και 

Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου 

του 2007. 

    

            (2)(α)   Οι  διατάξεις του άρθρου 47Β δεν 
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εφαρμόζονται στις περιπτώσεις 

όπου, μετά από απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου της 

δημόσιας εταιρείας, για την 

παραχώρηση μετοχών της 

εταιρείας παρέχονται, ως 

εισφορά σε είδος, περιουσιακά 

στοιχεία, άλλα από τις κινητές 

αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς 

που αναφέρονται στο εδάφιο (1), 

τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει 

αντικείμενο αποτίμησης για την 

εύλογη αξία τους από 

αναγνωρισμένο ανεξάρτητο 

εμπειρογνώμονα και όταν 

πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

    

   (i) η εύλογη αξία έχει 

προσδιορισθεί σε 

ημερομηνία που δεν 

δύναται να προηγείται  

πέραν των έξι μηνών της 

πραγματικής ημερομηνίας 

εισφοράς των 

περιουσιακών στοιχείων∙ 

     

   (ii) η αποτίμηση 

πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με τους γενικά 

αποδεκτούς κανόνες και 
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τις αρχές αποτίμησης που 

ισχύουν στη Δημοκρατία 

για το είδος των 

περιουσιακών στοιχείων 

που εισφέρονται. 

    

                (β)     Όταν συντρέχουν νέες 

περιστάσεις που μπορούν να 

μεταβάλουν αισθητά την εύλογη 

αξία των περιουσιακών στοιχείων 

κατά την πραγματική ημερομηνία 

της εισφοράς τους, γίνεται 

αναπροσαρμογή της αξίας με 

πρωτοβουλία και ευθύνη του 

διοικητικού συμβουλίου της 

δημόσιας εταιρείας.  Για τους 

σκοπούς της αναπροσαρμογής 

αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 47Β. 

    

                (γ) Στην  περίπτωση απουσίας της 

αναπροσαρμογής που 

αναφέρεται στην παράγραφο (β), 

ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που 

κατέχουν συνολικó ποσοστό 

τουλάχιστον 5% του 

καλυφθέντος κεφαλαίου της 

δημόσιας εταιρείας κατά την 

ημερομηνία που λαμβάνεται 

απόφαση για την  αύξηση του 

κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν 
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αποτίμηση από ανεξάρτητο 

εμπειρογνώμονα, οπότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 47Β.  Ο εν λόγω μέτοχος 

ή οι εν λόγω μέτοχοι μπορούν να 

υποβάλουν το αίτημα αυτό μέχρι 

την πραγματική ημερομηνία της 

εισφοράς σε είδος, υπό τον όρο 

ότι, κατά την ημερομηνία 

υποβολής του αιτήματος, ο εν 

λόγω μέτοχος ή οι εν λόγω 

μέτοχοι εξακολουθούν να 

κατέχουν συνολικό ποσοστό 

τουλάχιστον 5% του 

καλυφθέντος κεφαλαίου της 

δημόσιας εταιρείας, όπως αυτό 

είχε διαμορφωθεί κατά την ημέρα 

που ελήφθη η απόφαση περί 

αυξήσεως του κεφαλαίου. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (3) Οι διατάξεις του άρθρου 47Β δεν 

εφαρμόζονται, όταν μετά από 

απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου της δημόσιας 

εταιρείας, η εισφορά σε είδος 

συνίσταται σε περιουσιακά 

στοιχεία, άλλα από τις κινητές 

αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς 

που αναφέρονται στο εδάφιο (1), 

η εύλογη αξία των οποίων 

προκύπτει, για κάθε κατ’ ιδίαν 

περιουσιακό στοιχείο, από τους 
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Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 157, 

09.06.2006,  

σ.87. 

 

υποχρεωτικούς λογαριασμούς 

του προηγούμενου οικονομικού 

έτους, εφόσον οι υποχρεωτικοί 

λογαριασμοί αποτέλεσαν 

αντικείμενο ελέγχου σύμφωνα τα 

διαλαμβανόμενα στην οδηγία 

2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 

2006, για τους υποχρεωτικούς 

ελέγχους των ετήσιων και των 

ενοποιημένων λογαριασμών, για 

την τροποποίηση των οδηγιών 

78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και για την 

κατάργηση της οδηγίας 

84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

    

                (4) Αν οποιοσδήποτε σύμβουλος της 

εταιρείας, εν γνώσει του 

παραβαίνει ή εξουσιοδοτεί την 

παράβαση οποιωνδήποτε 

διατάξεων του παρόντος άρθρου, 

έχει ευθύνη να αποζημιώσει την 

εταιρεία ή το πρόσωπο στο 

οποίο έγινε η παραχώρηση 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: 
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         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. 

    

 Υποχρέωση 

δημοσιότητας σε 

περίπτωση 

εφαρμογής του 

άρθρου 47Δ. 

     47Ε.-(1) ΄Οταν πραγματοποιείται 

παραχώρηση μετοχών δημόσιας 

εταιρείας έναντι εισφοράς σε 

είδος όπως προσδιορίζεται στο 

άρθρο 47Δ χωρίς να έχει 

υποβληθεί η έκθεση 

εμπειρογνώμονα που 

προβλέπεται στο άρθρο 47Β, 

επιπρόσθετα των απαιτήσεων 

του άρθρου 118 και εντός ενός 

μηνός από την πραγματική 

ημερομηνία της εισφοράς 

περιουσιακών στοιχείων, 

δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 365Α, 

δήλωση που περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

    

                (α)   περιγραφή της σχετικής 

εισφοράς σε είδος˙ 
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               (β) την αξία της εισφοράς σε είδος, 

την προέλευση της αποτίμησης 

και εφόσον απαιτείται, τη μέθοδο 

αποτίμησης˙ 

    

                (γ) δήλωση για το αν η αξία που 

προκύπτει αντιστοιχεί 

τουλάχιστον στον αριθμό, στην 

ονομαστική αξία ή σε περίπτωση 

ελλείψεως ονομαστικής αξίας, 

στη λογιστική αξία, και 

ενδεχομένως, στο πρόσθετο 

ποσό που καταβάλλεται επί των 

μετοχών που πρόκειται να 

εκδοθούν έναντι της εν λόγω 

εισφοράς˙ και 

                 

              (δ) δήλωση ότι δεν συντρέχουν νέες     

περιστάσεις όσον αφορά την 

αρχική αποτίμηση. 

    

              (2) Όταν προτείνεται εισφορά σε 

είδος, χωρίς να έχει υποβληθεί η 

έκθεση εμπειρογνώμονα που 

προβλέπεται στο άρθρο 47Β, για 

την αύξηση του κεφαλαίου που 

προτείνεται στο πλαίσιο του 

άρθρου 62, δημοσιεύεται, κατά 
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τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 

365Α, ανακοίνωση που 

περιλαμβάνει την ημερομηνία 

κατά την οποία ελήφθη η 

απόφαση για την αύξηση του 

κεφαλαίου και τις πληροφορίες 

που απαριθμούνται στο εδάφιο 

(1), προτού πραγματοποιηθεί η 

εισφορά σε είδος. Στην 

περίπτωση αυτή, η δήλωση 

σύμφωνα με το εδάφιο (1) 

περιορίζεται στη δήλωση ότι δεν 

έχουν συντρέξει νέες περιστάσεις 

μετά τη δημοσίευση της 

προαναφερθείσας ανακοίνωσης. 

    

                (3) Αν οποιοσδήποτε σύμβουλος της 

εταιρείας εν γνώσει του 

παραβαίνει ή εξουσιοδοτεί την 

παράβαση οποιωνδήποτε 

διατάξεων του παρόντος άρθρου, 

έχει ευθύνη να αποζημιώσει την 

εταιρεία ή το πρόσωπο στο 

οποίο έγινε η παραχώρηση 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 
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την ανάκτηση οποιασδήποτε 

τέτοιας απώλειας, ζημιών ή 

εξόδων δεν εγείρεται μετά την 

εκπνοή δύο ετών από την 

ημερομηνία της παραχώρησης. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 57Α 

του βασικού     

νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 57Α του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως- 

 

  

                     (α)       με τη διαγραφή της εισαγωγικής φράσης και την 

αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα φράση: 

   

  

Ν.116 (Ι) του 2005. 

«57A.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του 

εδαφίου (3) του άρθρου 47Α και τηρουμένων 

των διατάξεων του περί των Πράξεων 

Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές 

Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης 

της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμου, καθώς 

και της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των 

μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση, δημόσια 

εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές είτε 

άμεσα είτε μέσω προσώπου το οποίο ενεργεί επ’ 

ονόματι του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας 

αυτής, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται 

από το καταστατικό της και νοουμένου ότι 

τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:»∙ 
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                     (β) με  την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) 

αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  «(δ) Η  απόκτηση  ιδίων  μετοχών, 

συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών τις 

οποίες απέκτησε προηγουμένως η εταιρεία και 

διατηρεί σε χαρτοφυλάκιο και η απόκτηση 

μετοχών της ίδιας εταιρείας τις οποίες απέκτησε 

πρόσωπο το οποίο ενεργούσε επ’ ονόματί του 

αλλά για λογαριασμό της εταιρείας αυτής, δεν 

πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του 

καθαρού ενεργητικού σε ποσό κατώτερο από 

εκείνο που προσδιορίζεται από το εδάφιο (1) του 

άρθρου 169Α.»∙ 

   

                     (γ)       με  την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) 

αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  «(ε)    Η εταιρεία δύναται να αποκτά μόνο 

μετοχές της που έχουν εξοφληθεί πλήρως.»∙ και 

   

                     (δ)            με  την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 

(θ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ι): 

  «(ι)    Η  απόκτηση  από  την  εταιρεία  ιδίων 

μετοχών δε θίγει την ικανοποίηση των αξιώσεων 

των πιστωτών της.». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 57Β 

του βασικού 

νόμου. 

7. Η επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 57Β του βασικού 

νόμου του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο 

τέλος αυτής, αμέσως μετά από την τελεία (πέμπτη γραμμή), της 
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ακόλουθης πρότασης: 
  

 «Το ποσό του υπό αναφορά καλυφθέντος κεφαλαίου μειώνεται 

κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί, αλλά δεν έχει 

καταβληθεί όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του 

ισολογισμού.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 60Α 

του βασικού 

νόμου. 

8. Tο εδάφιο (2) του άρθρου 60Α του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως πριν από την άνω και κάτω 

τελεία, κόμματος και ακολούθως της φράσης «εκτός όπου 

εφαρμόζονται τα άρθρα 47Δ και 47Ε:».  
  

Τροποποίηση 

του άρθρου 65 

του βασικού 

νόμου. 

9. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 65 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «θα 

ήταν δεκτή σαν απόδειξη εναντίον της εταιρείας» (τέταρτη γραμμή), 

της φράσης «και ο οποίος μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει 

πραγματική πιθανότητα η προτεινόμενη μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου να θέτει σε κίνδυνο την εξόφληση του χρέους ή την 

ικανοποίηση της αξίωσής του από την εταιρεία και ότι δεν του 

έχουν δοθεί επαρκείς εγγυήσεις από την εταιρεία,».  
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