
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

     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 

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 

51(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(I) του 2006 

124(I) του 2006 

70(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2007 

131(Ι) του 2007 

186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 

41(Ι) του 2009 

49(Ι) του 2009 

99(Ι) του 2009 

42(Ι) του 2010 

60(I) του 2010 

88(I) 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο. 
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 2 
Τροποποίηση του 

 άρθρου 90 του 

 βασικού νόμου. 

2. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (9) του άρθρου 90 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με τη διαγραφή της άνω τελείας, μετά τη λέξη «ιδιοκτησίας» 

(τρίτη γραμμή), και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης φράσης:  

  

 « 
 
130(Ι) του 2010. 

και κάλυμμα από την έναρξη ισχύος και κατά τα οριζόμενα 

από τον περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο,  όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

   

Προσθήκη νέου 

άρθρου 298Α 

στο βασικό νόμο. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 298 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 298A: 

 «Υποβολή στον 

εκκαθαριστή 

απαιτήσεων των 

πιστωτών 

καλύμματος. 

298Α – (1) Πιστωτής καλύμματος, δε δύναται να υποβάλλει 

ατομικά τις απαιτήσεις του στον εκκαθαριστή, του 

δικαιώματος αυτού παρεχομένου μόνο στο διαχειριστή 

εργασιών καλυμμένων αξιογράφων, ο οποίος υποβάλλει 

στον εκκαθαριστή τις απαιτήσεις των πιστωτών 

καλύμματος σε συνολική βάση. 

  

  
 
 
 
 

 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι 

«διαχειριστής εργασιών καλυμμένων αξιογράφων» και 

«πιστωτής καλύμματος» έχουν την έννοια που αποδίδεται 

στους όρους αυτούς από το άρθρο 2 του περί Καλυμμένων 

Αξιογράφων Νόμου.». 
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