
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. 
 
 
 
 
 
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L300, 

17.11.2007, 

σ. 47. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο – 

 

«Οδηγία 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των 

οδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ όσον αφορά την απαίτηση για τη 

σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση 

συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών», 
  
 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(Ι) του 1994 

15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 

49(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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

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

νόμος»). 
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98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 

186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 

…(Ι) του 2009. 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 201Γ  

του βασικού  

νόμου. 

2.Το άρθρο 201Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 

  
    (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά την 

παράγραφο (δ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε): 

 

           «(ε) Δεν απαιτείται ούτε εξέταση του σχεδίου 

συγχώνευσης ή διάσπασης, ούτε έκθεση 

εμπειρογνώμονα, εάν όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι 

άλλων τίτλων που παρέχουν το δικαίωμα ψήφου σε 

καθεμιά από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη 

συγχώνευση ή διάσπαση έχουν συμφωνήσει.»· 
  
 (β)   με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (4) αυτού 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
  
 «(ε) κατά περίπτωση, της έκθεσης – εκτίμησης του 

εμπειρογνώμονα κατά το εδάφιο (3):»∙ και 
  
    (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (6) αυτού, αμέσως μετά την 

παράγραφο (β) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

 

 «(γ) επιτρέπεται η μη εφαρμογή των διατάξεων των 
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παραγράφων (α)  και (γ) του εδαφίου (2) και των 

παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (4), εάν όλοι οι 

μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα 

ψήφου σε καθεμιά από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη 

διάσπαση έχουν συμφωνήσει.». 
ΑΠ/ΑΠ 
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