
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
E.E.: L184, 
14.7.2007, σ. 17. 

«Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Ιουλίου 2007 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους 
εισηγμένων 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 

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 
87(Ι) του 2008 
49(Ι) του 2009 

     99(I) του 2009 
    42(Ι) του 2010.  

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός)     
(Αρ. 2)  Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που 
στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).  

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 
ορισμών τους: 

  
 «‘εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά’ σημαίνει εταιρεία της οποίας το 

εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται στη Δημοκρατία και της οποίας οι μετοχές έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, η οποία βρίσκεται ή 
λειτουργεί εντός κράτους μέλους και δεν περιλαμβάνει: 

  
 (α) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 8 του 

περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές 
Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου· και 

   
 (β)   οργανισμούς οι οποίοι έχουν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά 

κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό και η λειτουργία των οποίων 
βασίζεται στην αρχή της διασποράς του κινδύνου και δεν επιδιώκουν να 
αναλάβουν νομικό ή διαχειριστικό έλεγχο οποιουδήποτε από τους εκδότες 
στους οποίους επενδύουν, εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων είναι εγκεκριμένοι και υπόκεινται στην εποπτεία των αρμόδιων 
αρχών, διαθέτουν δε θεματοφύλακα που ασκεί αρμοδιότητες αντίστοιχες μ’  
αυτές που προβλέπει ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών 
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος· 
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 «ηλεκτρονικά μέσα» εννοεί μέσα ηλεκτρονικού μηχανισμού για την επεξεργασία 

(περιλαμβανομένης ψηφιακής συμπίεσης), αποθήκευση και την μετάδοση 
δεδομένων, χρησιμοποιώντας καλώδια, ράδιο, οπτικές τεχνολογίες ή οποιοδήποτε 
άλλο ηλεκτρομαγνητικό μέσο· 

  
 «ημερομηνία καταγραφής» σημαίνει ημερομηνία όχι πέραν των δύο εργάσιμων 

ημερών πριν τη γενική συνέλευση με την οποία σχετίζεται· 

  
 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: 
L 132 της 
30.4.2004,σ.12. 

«Οδηγία 2004/25/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες 
προσφορές εξαγοράς· και 

  
 
144(Ι) του 2007 
106(Ι) του 2009. 

«οργανωμένη αγορά» σημαίνει τη ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά, όπως αυτή 
ορίζεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών Νόμο. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 126 του 
βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 126 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α): 

  
 «(1Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), ή οτιδήποτε περιέχεται στο 

καταστατικό της, οι σύμβουλοι εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά, μετά 
από αίτηση μελών της εταιρείας που κατέχουν την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης όχι λιγότερο του ενός εικοστού του πληρωμένου κεφαλαίου της εταιρείας 
που κατά την ημερομηνία κατάθεσης φέρει το δικαίωμα ψήφου σε γενικές 
συνελεύσεις της εταιρείας, αμέσως συγκαλούν δεόντως έκτακτη γενική συνέλευση 
της εταιρείας.». 

  

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου 126Α. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 
126 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 126Α: 

 «Ίση 
μεταχείριση 
των 
μετόχων. 

126 Α. Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά  διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση για όλα τα μέλη που βρίσκονται στην ίδια θέση 
αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και 
συμμετοχής σε γενική συνέλευση.». 

 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 127 του 
βασικού νόμου. 

5.  Το άρθρο 127 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (1)  με την διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, 

της λέξης «και» (δεύτερη γραμμή)· 
  
 (2)  με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως 

μετά τη λέξη «ψηφίσματος·» (δεύτερη γραμμή), της λέξης «και»· 
  
 (3)  με την ένθεση στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (β) 

αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 
  

41(Ι) του 2007 
47(Ι) του 2009. 

«(γ)  με την επιφύλαξη του εδαφίου (4) του άρθρου 35 των περί Δημοσίων 
Προτάσεων Εξαγοράς Νόμων και των αντίστοιχων διατάξεων άλλων 
κρατών μελών οι οποίες θεσπίζονται προς συμμόρφωση με τα άρθρα 
9(4) και 11(4) της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ στην περίπτωση εισηγμένης 
εταιρείας σε οργανωμένη αγορά: 

 
  (i) όταν πρόκειται περί ετήσιας γενικής συνέλευσης, είκοσι μία ημέρες 
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έγγραφη ειδοποίηση, και 
    

  (ii) στην περίπτωση γενικής συνέλευσης (άλλης από ετήσιας γενικής 
συνέλευσης ή συνέλευσης για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος) 
δεκατέσσερις ημέρες έγγραφη ειδοποίηση όπου- 

    

   (α) η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά προσφέρει 
τεχνική διευκόλυνση στα μέλη για να ψηφίσουν μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων, προσβάσιμη σε όλα τα μέλη τα οποία 
κατέχουν μετοχές που φέρουν δικαιώματα ψήφου σε γενικές 
συνελεύσεις· και 

     

   (β) ειδικό ψήφισμα, που μειώνει την περίοδο ειδοποίησης σε 
δεκατέσσερις ημέρες, έχει εγκριθεί στην αμέσως 
προηγούμενη ετήσια γενική συνέλευση, ή σε γενική 
συνέλευση που διεξάχθηκε μετά από εκείνη τη συνέλευση.»· 

  

 (4)  με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά την παράγραφο (β), 
της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

  

 «(γ) με την επιφύλαξη του εδαφίου (4) του άρθρου 35 των περί Δημοσίων 
Προτάσεων Εξαγοράς Νόμων στην περίπτωση εισηγμένης εταιρείας σε 
οργανωμένη αγορά: 

  
  (i) όταν πρόκειται περί ετήσιας γενικής συνέλευσης, είκοσι μία ημέρες 

έγγραφη ειδοποίηση· και 
    
  (ii) στην περίπτωση γενικής συνέλευσης (άλλης από ετήσιας γενικής 

συνέλευσης ή συνέλευσης για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος) 
δεκατέσσερις ημέρες έγγραφη ειδοποίηση όπου- 

    
   (α) η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά προσφέρει 

τεχνική διευκόλυνση στα μέλη για να ψηφίσουν μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων, προσβάσιμη σε όλα τα μέλη τα οποία 
κατέχουν μετοχές που φέρουν δικαιώματα ψήφου σε γενικές 
συνελεύσεις· και 

     
   (β) ειδικό ψήφισμα, που μειώνει την περίοδο ειδοποίησης σε 

δεκατέσσερις ημέρες, έχει εγκριθεί στην αμέσως 
προηγούμενη ετήσια γενική συνέλευση, ή σε γενική 
συνέλευση που διεξάχθηκε μετά από εκείνη τη συνέλευση.»· 
και 

  

 (5)  με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «εταιρείας» 
(πρώτη γραμμή), της φράσης «, άλλης από εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη 
αγορά,». 

  

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέων 
άρθρων 127Α και 
127Β. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 
127 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 127Α και 127Β: 

  

 «Πληροφορίες 
πριν από την 
γενική 
συνέλευση. 

127Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 10 ή οτιδήποτε 
περιέχεται στο καταστατικό της, οι πιο κάτω διατάξεις ισχύουν για 
εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά. 

 
   

  (2) Ειδοποίηση σύγκλησης γενικής συνέλευσης εκδίδεται, 
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χωρίς χρέωση, κατά τρόπο που εξασφαλίζει γρήγορη πρόσβαση 
στην ειδοποίηση σε αμερόληπτη βάση, χρησιμοποιώντας μέσα 
ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάδοση πληροφοριών 
στο κοινό σε όλα τα κράτη μέλη. 

   

  (3) Ειδοποίηση σύγκλησης γενικής συνέλευσης βάσει της 
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και της παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 133 καθορίζει: 

 

   (α) πότε και πού θα λάβει χώρα η συνέλευση και 
την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη για τη 
συνέλευση· 

     

   (β) σαφή και ακριβή αναφορά οποιωνδήποτε 
διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει το 
μέλος για να συμμετέχει και ψηφίσει στη 
συνέλευση, περιλαμβανομένων-   

     

    (i) το δικαίωμα του μέλους να προσθέσει 
θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής 
συνέλευσης, να τοποθετήσει 
προτεινόμενα ψηφίσματα δυνάμει του 
άρθρου 127Β και να υποβάλει 
ερωτήσεις σχετικά με θέματα της 
ημερήσιας διάταξης δυνάμει του 
άρθρου 128Γ, και τα χρονικά περιθώρια 
που ισχύουν για την άσκηση 
οποιωνδήποτε από τα δικαιώματα 
εκείνα· 

      

    (ii) το δικαίωμα μέλους που δικαιούται να 
παραστεί, απευθύνει λόγο, υποβάλει 
ερωτήσεις και να ψηφίσει, να διορίσει 
αντιπρόσωπο δυνάμει του άρθρου 130, 
περιλαμβανομένου αντιπροσώπου ο 
οποίος δεν είναι μέλος, μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων ή διαφορετικά ή, 
όπου επιτρέπεται, ένα ή περισσότερους 
αντιπροσώπους ο καθένας, για να 
παραστεί, απευθύνει λόγο, υποβάλει 
ερωτήσεις και να ψηφίσει στη θέση του 
μέλους· 

      

    (iii) Το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων και 
η υποχρέωση απάντησης ισχύουν με 
την επιφύλαξη των μέτρων που 
μπορούν να ληφθούν από τη 
Δημοκρατία ή που επιτρέπουν στις 
εταιρείες να λάβουν, ώστε να 
διασφαλίζεται ο έλεγχος της ταυτότητας 
των μετόχων, η ορθή διεξαγωγή των 
γενικών συνελεύσεων, καθώς και η 
προετοιμασία τους και η προστασία της 
εμπιστευτικότητας και των 
επιχειρηματικών συμφερόντων των 
εισηγμένων εταιρειών σε οργανωμένη 
αγορά.  Οι εισηγμένες εταιρείες σε 
οργανωμένη αγορά μπορούν να 
παρέχουν μια γενική απάντηση σε 
ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.  Εάν 
οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη 
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με τη μορφή ερώτησης-απάντησης στη 
διαδικτυακή ιστοσελίδα της εισηγμένης 
εταιρείας σε οργανωμένη αγορά, η 
εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη 
αγορά θεωρείται ότι έχει απαντήσει· 

      

    (iv) τη διαδικασία για ψηφοφορία από 
αντιπρόσωπο δυνάμει του άρθρου 130, 
περιλαμβανομένων των εντύπων που 
θα χρησιμοποιηθούν και τα μέσα διά 
των οποίων η εισηγμένη εταιρεία σε 
οργανωμένη αγορά είναι διατεθειμένη 
να δεχτεί ηλεκτρονική ειδοποίηση του 
διορισμού του αντιπροσώπου· 

      

    (v) τη διαδικασία, όπου ισχύει, που θα 
ακολουθηθεί δυνάμει των άρθρων 128Β 
και 132 για ηλεκτρονική ψήφο ή ψήφο 
με αλληλογραφία, αντίστοιχα· 

     

   (γ) την ημερομηνία καταγραφής και θα αναφέρει 
ότι μόνο μέλη εγγεγραμμένα την ημερομηνία 
καταγραφής θα έχουν το δικαίωμα να 
συμμετέχουν και να ψηφίσουν στη γενική 
συνέλευση· 

     

   (δ) πού και πως το πλήρες και ολοκληρωμένο 
κείμενο των εγγράφων και των προτεινόμενων 
ψηφισμάτων που αναφέρονται στις 
παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (4) 
δύναται να παραληφθεί· και 

     

   (ε) τη διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) 
θα είναι διαθέσιμες. 

   

  (4) Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά διαθέτει στα 
μέλη της στην ιστοσελίδα της, για συνεχή περίοδο αρχίζοντας όχι 
αργότερα από είκοσι μια ημέρες πριν από γενική συνέλευση, 
συμπεριλαμβανομένης της ημέρας της συνέλευσης, τα ακόλουθα: 

   

   (α) την ειδοποίηση βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 
127Α· 

     

   (β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των 
δικαιωμάτων ψήφου την ημερομηνία που δίδει 
την ειδοποίηση· 

     

   (γ) τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη συνέλευση· 

     

   (δ) αντίγραφα των προτεινόμενων ψηφισμάτων ή 
όπου δεν προτείνονται τέτοια ψηφίσματα για 
έγκριση, σχόλιο από τους συμβούλους για κάθε 
θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης της 
συνέλευσης· 
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   (ε) αντίγραφα των εντύπων που θα 
χρησιμοποιηθούν από αντιπρόσωπο για να 
ψηφίσει και αντίγραφα των εντύπων που θα 
χρησιμοποιηθούν για ψηφοφορία με 
αλληλογραφία, εκτός εάν τα έντυπα αυτά έχουν 
σταλεί απευθείας σε κάθε μέλος. 

   

  (5) Η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά θα έχει 
διαθέσιμα, στην ιστοσελίδα της το γρηγορότερο δυνατό μετά την 
παραλαβή τους, τα προτεινόμενα ψηφίσματα που κατατέθηκαν 
από μέλη. 

   

  (6) Όπου τα έντυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 
(ε) του εδαφίου (4) δε δύνανται να είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 
της εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά για τεχνικούς 
λόγους, η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά θα υποδείξει 
στην ιστοσελίδα της πως τα έντυπα δύνανται να παραληφθούν σε 
έντυπη μορφή και η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά θα 
στείλει τα έντυπα ταχυδρομικώς, χωρίς χρέωση, σε κάθε μέλος το 
οποίο τα αιτείται. 

   

  (7) Όπου η ειδοποίηση σύγκλησης γενικής συνέλευσης 
εκδίδεται μετά την εικοστή πρώτη ημέρα πριν τη συνέλευση 
δυνάμει της υποπαραγράφου (ii), της παραγράφου (γ), του 
εδαφίου (1) του άρθρου 127 ή της υποπαραγράφου (ii), της 
παραγράφου (γ), του εδαφίου (2) του άρθρου 127 ή του εδαφίου 
(4) του άρθρου 35 των περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς 
Νόμων, η περίοδος που καθορίζεται στο εδάφιο (4) θα μειώνεται 
ανάλογα. 

   

 Δικαίωμα 
προσθήκης 
θεμάτων στην 
ημερήσια 
διάταξη της 
γενικής 
συνέλευσης 
και υποβολής 
σχεδίων 
αποφάσεων. 

127Β.-(1) Μέλος εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά, θα 
έχει το δικαίωμα μέσω ηλεκτρονικών ή ταχυδρομικών μέσων, στην 
καθορισμένη από την εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά 
διεύθυνση, να:  

 

   

  (α) προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής 
συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα 
συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που 
δικαιολογούν την συμπερίληψη του ή προτεινόμενο 
ψήφισμα για έγκριση στη γενική συνέλευση· και 

    

  (β) τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην 
ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, 

   

  με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω 
μέλη κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου 
μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις 
εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των 
μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση 
στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται. 
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  (2) Αίτηση από μέλος να προσθέσει θέμα στην ημερήσια 
διάταξη ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα βάσει της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) πρέπει να λαμβάνεται από την 
εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά σε έντυπη μορφή ή σε 
ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη συνέλευση με 
την οποία σχετίζεται. 

   

  (3) Όπου η άσκηση του δικαιώματος που παραχωρείται από 
την παράγραφο (α) του εδαφίου (1), εμπλέκει αλλαγές στην 
ημερήσια διάταξη για την ετήσια γενική συνέλευση, σε περιπτώσεις 
όπου η ημερήσια διάταξη έχει ήδη κοινοποιηθεί στα μέλη, και μόνο 
σε τέτοιες περιπτώσεις, η εταιρεία θα έχει διαθέσιμη 
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη κατά τον ίδιο τρόπο όπως με την 
προηγούμενη ημερήσια διάταξη πρωτύτερα της ισχύουσας 
ημερομηνίας καταγραφής, ή εάν καμία τέτοια ημερομηνία 
καταγραφής δεν ισχύει, επαρκώς πρωτύτερα της ημερομηνίας της 
ετήσιας γενικής συνέλευσης ώστε να δώσει τη δυνατότητα στα 
άλλα μέλη να διορίσουν αντιπρόσωπο ή, όπου ισχύει, να 
ψηφίσουν με αλληλογραφία. 

   

  (4) Για να διευκολύνει το μέλος να επωφεληθεί από την 
παράγραφο (α) του εδαφίου (1), η εισηγμένη εταιρεία σε 
οργανωμένη αγορά διασφαλίζει όπως η ημερομηνία της επόμενης 
ετήσιας γενικής συνέλευσης να είναι τοποθετημένη στην 
ιστοσελίδα της - 

   

  (α) από το τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους· ή 

    

  (β) όχι αργότερα των 45 ημερών πριν την ετήσια γενική 
συνέλευση, οποτεδήποτε είναι το συντομότερο.». 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέων 
άρθρων 128Α, 
128Β ΚΑΙ 128Γ. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 
128 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 128Α, 128Β και 128Γ: 

  
 «Προϋποθέσεις 

για  τη  
συμμετοχή και  
την ψηφοφορία 
στη γενική  
συνέλευση. 

128 Α.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για 
εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά. 

 

   

  (2) Πρόσωπο καταχωρείται ως μέλος στο σχετικό μητρώο 
μελών (περιλαμβανομένου του μητρώου εξωτερικού) το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία καταγραφής για να δύναται να 
ασκήσει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε γενική 
συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό 
μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται 
στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να 
παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση. 

   

  (3) Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει σε γενική 
συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του, δεν 
υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή 
μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα 
άλλου προσώπου, πριν τη γενική συνέλευση. 
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  (4) Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να 
μεταβιβάσει μετοχές στην εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη 
αγορά οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της 
γενικής συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται, εάν το δικαίωμα 
της πώλησης δε θα ήταν διαφορετικά υποκείμενο σε τέτοιο 
περιορισμό. 

   

  (5) Απόδειξη της ιδιότητας ως μέλους δύναται να 
υπόκειται μόνο σε τέτοιες προϋποθέσεις που να είναι αναγκαίες 
για να διασφαλίζεται η ταυτότητα του μέλους και μόνο στην 
έκταση που τέτοιες προϋποθέσεις είναι ανάλογες για την 
επίτευξη του σκοπού εκείνου. 

   

 
 
 

Συμμετοχή στη  
γενική 
συνέλευση με 
ηλεκτρονικά 
μέσα. 

128Β.-(1) Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά δύναται να 
παρέχει συμμετοχή σε γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικών 
μέσων, περιλαμβανομένων- 

   

  (α) μηχανισμών ψηφοφορίας είτε πριν τη συνέλευση είτε 
κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, και οι μηχανισμοί 
που υιοθετούνται δε θα επιβάλλουν στο μέλος να 
είναι παρόν αυτοπροσώπως στη συνέλευση ούτε θα 
επιβάλλουν στο μέλος να διορίσει  αντιπρόσωπο που 
να είναι παρών αυτοπροσώπως στη συνέλευση, 

    

  (β) πραγματικού χρόνου μετάδοσης της συνέλευσης, 

    

  (γ) πραγματικού χρόνου αμφίδρομης επικοινωνίας  
επιτρέποντας στο μέλος να απευθύνεται στη 
συνέλευση εξ’ αποστάσεως. 

    

  (2)(α) Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων δυνάμει του εδαφίου 
(1) δύναται να υπόκειται μόνο σε τέτοιες 
προϋποθέσεις και τέτοιους περιορισμούς που να 
διασφαλίζουν την ταυτότητα αυτών που λαμβάνουν 
μέρος και την ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία στην 
έκταση που τέτοιες προϋποθέσεις είναι ανάλογες και 
τέτοιοι περιορισμοί είναι ανάλογοι για την επίτευξη 
των σκοπών εκείνων. 

    

  (β) Τα μέλη πληροφορούνται τις οποιεσδήποτε 
προϋποθέσεις τις οποίες και τους περιορισμούς τους 
οποίους η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά 
θέτει σε ισχύ δυνάμει της παραγράφου (α). 

    

  (γ) Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά που 
παρέχει ηλεκτρονικά μέσα για συμμετοχή σε γενική 
συνέλευση από μέλος, θα διασφαλίζει, στην έκταση 
που είναι πρακτικά δυνατό, ότι τέτοια μέσα- 

    

   (i) εξασφαλίζουν την ασφάλεια οποιασδήποτε 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας από το μέλος· 
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   (ii) ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αλλοίωσης 
δεδομένων και άνευ εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης· 

   (iii) παρέχουν βεβαιότητα της πηγής της 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας· 

     

   (iv) θεραπεύονται το γρηγορότερο πρακτικά 
δυνατό, σε περίπτωση οποιασδήποτε 
διακοπής ή αποσύνδεσης. 

   

 Δικαίωμα 
υποβολής 
ερωτήσεων. 

128Γ.-(1) Μέλος εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά έχει 
το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην 
ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης και να λαμβάνει 
απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές από την εισηγμένη εταιρεία σε 
οργανωμένη αγορά, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων 
δυνατό να λάβει η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά για 
τη διασφάλιση της ταυτότητας του μέλους. 

   

  (2) Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δυνάμει του 
εδαφίου (1) δεν επιβάλλεται, όπου- 

   

  (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην 
προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή 
στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εισηγμένης 
εταιρείας σε οργανωμένη αγορά.  

    

  (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της 
εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά σε 
ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και 
απαντήσεων· ή 

    

  (γ) κατά την κρίση του προέδρου της συνέλευσης, 
είναι ανεπιθύμητο για την διατήρηση της τάξης στη 
συνέλευση, να απαντηθεί η ερώτηση.». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 130 του 
βασικού νόμου. 

8.  Το άρθρο 130 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (1) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου 
εδαφίου (1Α): 

  
 «(1Α) (α) Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου ισχύουν για εισηγμένη εταιρεία σε 

οργανωμένη αγορά. 
   
 (β) Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο (είτε να είναι είτε να μην είναι μέλος) και θα ενεργεί 
σύμφωνα με τις δοσμένες οδηγίες του μέλους από το οποίο 
διορίζεται. 

   
 (γ) Ο αντιπρόσωπος διορίζεται με έγγραφη ειδοποίηση στην εισηγμένη 

εταιρεία σε οργανωμένη αγορά ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων. 
   
 (δ) Μέλος δικαιούται να- 
   

  (i) διορίσει αντιπρόσωπο με ηλεκτρονικά μέσα, στην 
καθορισμένη από την εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη 
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αγορά διεύθυνση· 
    
  (ii) γίνεται η ηλεκτρονική ειδοποίηση του διορισμού αυτού 

αποδεκτή από την εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά· 
    
  (iii) του προσφέρεται τουλάχιστο μια αποτελεσματική μέθοδος 

ειδοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα, από την εισηγμένη εταιρεία 
σε οργανωμένη αγορά. 

  

 (ε) Ο διορισμός  και η ειδοποίηση διορισμού του αντιπροσώπου στην 
εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά και η έκδοση οδηγιών σε 
αντιπρόσωπο για να ψηφίσει δύνανται να υπόκεινται μόνο σε τέτοιες 
τυπικές προϋποθέσεις που να είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της 
ταυτότητας του μέλους ή του αντιπροσώπου ή της δυνατότητας 
πιστοποίησης του περιεχομένου των σχετικών οδηγιών ψήφου, εάν 
υπάρχουν, και μόνο στην έκταση που οι προϋποθέσεις εκείνες είναι 
ανάλογες για την επίτευξη των σκοπών εκείνων.». 

  
 (2) με την ένθεση, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (2Α): 
  
 «(2Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) ή οτιδήποτε περιέχεται στο 

καταστατικό της, σε περίπτωση εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά– 

  

 (α) κανένας περιορισμός δε δύναται να τεθεί στα δικαιώματα του 
μέλους να διορίσει πέραν από ένα αντιπρόσωπο για να 
παραστεί και να ψηφίσει σε γενική συνέλευση αναφορικά με 
μετοχές που κατέχονται σε διαφορετικούς λογαριασμούς 
χειριστών· και 

   

 (β) τηρουμένης της παραγράφου (α), μέλος δε θα δικαιούται να 
διορίσει πέραν του ενός αντιπροσώπου για να παραστεί και να 
ψηφίσει στην ίδια συνέλευση, νοουμένου όμως ότι μέλος 
ενεργώντας ως διαμεσολαβητής εκ μέρους πελάτη, δε θα 
εμποδίζεται να διορίσει κάθε ένα από τους πελάτες του ή 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο υποδεικνυόμενο από τον πελάτη, 
ως αντιπρόσωπο.»· και 

  
 (3) με την ένθεση, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (4Α): 
  
 «(4Α) Οποιαδήποτε πρόνοια που περιέχεται στο καταστατικό εισηγμένης 

εταιρείας σε οργανωμένη αγορά, εκτός από προϋπόθεση ότι το πρόσωπο 
που διορίζεται ως  αντιπρόσωπος θα πρέπει να κατέχει δικαιοπρακτική 
ικανότητα, είναι άκυρη στο μέτρο που επηρεάζει την καταλληλότητα του 
προσώπου που θα διοριστεί ως αντιπρόσωπος.». 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
αντικατάσταση του 
άρθρου 132 αυτού. 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την αντικατάσταση του άρθρου 132 
αυτού  με το ακόλουθο νέο άρθρο 132: 

  
 «Άρση 

ορισμένων 
εμποδίων για 
την 
αποτελεσματική 
άσκηση 
δικαιωμάτων 

132.-(1) Σε ψηφοφορία με κάλπη σε γενική συνέλευση της 
εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά ή συνέλευση 
οποιασδήποτε κλάσης μελών της εισηγμένης εταιρείας σε 
οργανωμένη αγορά, μέλος το οποίο παρίσταται είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε 
περισσότερες από μια ψήφο δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να 
χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή ρίξει όλες τις ψήφους που 
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ψήφου. θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο. 
   
  (2) Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά, δύναται να 

περιλάβει, αναφορικά με ψήφο που ασκείται βάση του εδαφίου 
(1), ψήφο που τέθηκε πρωτύτερα με αλληλογραφία, τηρουμένων 
μόνο τέτοιων προϋποθέσεων που να είναι αναγκαίες και τέτοιων 
περιορισμών που να είναι αναγκαίοι, για τη διασφάλιση της 
ταυτότητας του προσώπου που ψηφίζει και που να διασφαλίζουν 
αναλογικά την επίτευξη του σκοπού εκείνου. 

   
  (3) Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά θα είναι μόνο 

υποχρεωμένη να μετρήσει τις ψήφους που ρίχτηκαν πρωτύτερα 
με αλληλογραφία δυνάμει του εδαφίου (2), όπου τέτοιες ψήφοι 
λήφθηκαν πριν από την καθορισμένη από την εταιρεία 
ημερομηνία και ώρα, νοουμένου ότι η ημερομηνία και ώρα δεν 
υπερβαίνουν τις 24 ώρες πριν το χρόνο στον οποίο η ψηφοφορία 
θα αποπερατωθεί.». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 133 του 
βασικού νόμου. 

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 133 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

  
 (1) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (α) αυτού 

(πέμπτη γραμμή) με άνω τελεία· 
  
 (2) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού, 

(ένατη γραμμή) με άνω τελεία· και 
  
 (3) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού, της ακόλουθης 

νέας παραγράφου (γ): 
  
 «(γ) εάν έχει διοριστεί ως ο αντιπρόσωπος για να παραστεί και να ψηφίσει σε 

γενική συνέλευση εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά εκ μέρους 
μέλους της εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά, με απόφαση των 
συμβούλων ή άλλου κυβερνητικού οργάνου, να εξουσιοδοτήσει τέτοιο 
πρόσωπο όπως κρίνει σκόπιμο για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός της σε 
οποιαδήποτε συνέλευση της εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά ή 
σε οποιαδήποτε συνέλευση οποιασδήποτε κλάσης μελών της εισηγμένης 
εταιρείας σε οργανωμένη αγορά για το σκοπό τέτοιου διορισμού.». 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου 139Α. 

11.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 
139 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 139Α: 

  

 «Αποτελέσματα 
ψηφοφορίας. 

139Α.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για 
εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά. 

   
  (2) Όπου μέλος αιτείται πλήρη αναφορά της ψηφοφορίας 

πριν ή κατά τη δήλωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας σε 
γενική συνέλευση, τότε η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη 
αγορά, αναφορικά με κάθε ψήφισμα που προτείνεται σε γενική 
συνέλευση ανακοινώνει- 

   

  (α) τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες οι ψήφοι 
έχουν έγκυρα ριχτεί. 

    

  (β) την αναλογία του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της 
εισηγμένη εταιρείας σε οργανωμένη αγορά κατά το 
τέλος των εργασιών της ημέρας πριν τη συνέλευση 
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που εκπροσωπείται από τις ψήφους. 

    

  (γ) το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψήφων. 

    

  (δ) τον αριθμό των ψήφων που τέθηκαν υπέρ και κατά 
του κάθε προτεινόμενου ψηφίσματος, και εάν έχει 
καταμετρηθεί, τον αριθμό των αποχών. 

   

  (3) Όπου κανένα μέλος δεν αιτείται πλήρη αναφορά της 
ψηφοφορίας πριν ή κατά τη δήλωση του αποτελέσματος της 
ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση, θα είναι επαρκές για την 
εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά να ανακοινώσει τα 
αποτελέσματα μόνο στην αναγκαία έκταση για να διασφαλιστεί 
ότι η απαιτούμενη πλειοψηφία έχει επιτευχθεί για κάθε ένα 
ψήφισμα. 

   

  (4) Η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά 
διασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε σύμφωνα με 
το εδάφιο (3), δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της όχι αργότερα 
από το τέλος της δέκατης τέταρτης ημέρας μετά την ημερομηνία 
της συνέλευσης στην οποία το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
λήφθηκε.». 
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