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39(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

22 του 1985 

68 του 1987 

190 του 1989 

8 του 1992 

22 (Ι) του 1992 

140 (Ι) του 1999 

140 (Ι) του 2000 

171 (Ι) του 2000 

8 (Ι) του 2001 

123 (Ι) του 2003 

124 (Ι) του 2003 

144 (Ι) του 2003 

5 (Ι) του 2004 

170 (Ι) του 2004 

230 (Ι) του 2004 

23 (Ι) του 2005 

49 (Ι) του 2005 

76 (Ι) του 2005 

29 (Ι) του 2007 

37 (Ι) του 2007 

177 (Ι) του 2007 

104 (Ι) του 2009 

124 (Ι) του 2009 

85 (Ι) του 2010 

118 (Ι) του 2011 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών 

Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 

1985 μέχρι του 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του 1985 μέχρι (Αρ. 

2)  του 2013. 
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130 (Ι) του 2012 

204 (I) του 2012 

214 (I) του 2012 

15 (Ι) του 2013. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 12Α του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 12Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (α1) του  εδαφίου (4) 

αυτού και την αντικατάσταση της με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (α1): 

   

 

 

 

 

 

 

 «(α1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) 

του εδαφίου (4Α) του παρόντος άρθρου, εγγεγραμμένη 

εταιρεία δύναται, εφόσον παρέχουν σχετική 

εξουσιοδότηση οι ειδικοί κανονισμοί της, να εκδίδει 

μετοχές τάξης Β΄, με όρους που αποφασίζονται από την 

επιτροπεία της και εγκρίνονται από τον Έφορο: 

   

 

 

 

 

 

200(Ι) του 2011 

40(Ι) του 2012 

49(Ι) του 2012 

2(Ι) του 2013 

13(Ι) του 2013. 

  Νοείται ότι έκδοση μετοχών τάξης Β΄, ως ανωτέρω, 

δύναται να πραγματοποιηθεί και χωρίς εξουσιοδότηση 

των ειδικών κανονισμών της εταιρείας, εάν τέτοια 

έκδοση πραγματοποιείται για σκοπούς εφαρμογής των 

προνοιών της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (α) 

του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του περί Αναδιάρθρωσης 

Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.»∙ 

   

 (β) με την προσθήκη, στην υποπαράγραφο (i) της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (4) αυτού, μετά τη φράση 
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«έκδοσης από αυτήν» (έβδομη γραμμή) της φράσης 

«μετοχών τάξης Β΄,». 

   

 (γ) με τη διαγραφή, στη δεύτερη επιφύλαξη της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (4Α) αυτού, της φράσης 

«υποπαραγράφου αυτής» (δεύτερη γραμμή) και την 

αντικατάσταση της με τη φράση «προηγούμενης 

επιφύλαξης». 

   

 (δ) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου 

(4Β) αυτού, μετά τη λέξη «μετοχές» (πρώτη γραμμή) της 

φράσης «τάξης Α’ ή». 

   

 (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (4Β) αυτού, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

   

  «(γ) Εξαιρουμένης της έκδοσης του ελάχιστου αριθμού 

μετοχών τάξης Α’, που προβλέπεται στους ειδικούς 

κανονισμούς εγγεγραμμένης εταιρείας, για την εγγραφή 

νέου μέλους και οποιασδήποτε έκδοσης προς την 

Κυπριακή Δημοκρατία για τους σκοπούς του περί 

Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται οποιαδήποτε- 

   

  (i) έκδοση νέων μετοχών τάξης Α΄ προσφέρεται 

κατά προτεραιότητα στους κατόχους μετοχών 

τάξης Α΄ κατ’ αναλογία των ήδη κατεχόμενων 

μετοχών (pro-rata), εκτός εάν με απόφαση 

γενικής συνέλευσης των μελών και έγκριση του 

Εφόρου ήθελε οριστεί διαφορετικά, 
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  (ii) έκδοση νέων μετοχών τάξης Β΄ προσφέρεται 

κατά προτεραιότητα στους κατόχους μετοχών 

τάξης Β΄ κατ’ αναλογία των ήδη κατεχόμενων 

μετοχών (pro-rata), 

    

  (iii) έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών 

προσφέρεται κατά προτεραιότητα στους 

κατόχους προνομιούχων μετοχών της ίδιας 

τάξης κατ’ αναλογία των ήδη κατεχόμενων 

μετοχών (pro-rata)». και 

    

 (στ) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, μετά τη φράση 

«όρων έκδοσης μετοχών τάξης Α΄» (πρώτη γραμμή) της 

φράσης «ή αξιόγραφων ή άλλων τίτλων ή κινητών 

αξιών». 

   

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη νέου 

άρθρου 12Δ. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το τέλος του άρθρου 12Γ αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 

12Δ: 

  

 «Μετατροπή 

απεριόριστης 

ευθύνης μελών 

υφιστάμενων 

εγγεγραμμένων 

εταιρειών σε 

περιορισμένη. 

39(Ι) του 2013. 

12Δ.(1)  Σε σχέση με εγγεγραμμένες εταιρείες 

των οποίων η ευθύνη των μελών, κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί 

Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) 

Νόμου του 2013, είναι απεριόριστη, ανεξάρτητα 

από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή 

των θεσμών, διαταγμάτων ή αποφάσεων που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιωνδήποτε 

διατάξεων των ειδικών κανονισμών των εν λόγω 

εταιρειών, αυτή μετατρέπεται σε περιορισμένη 

μέχρι την ονομαστική αξία των κατεχόμενων από 

τα μέλη μετοχών. 
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 (2)  Η κατά το εδάφιο (1) μετατροπή της 

ευθύνης τίθεται σε ισχύ  τριάντα (30) μέρες μετά 

τη δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης του 

Εφόρου στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 

   

   (3)  Η κατά το εδάφιο (2) γνωστοποίηση 

περιλαμβάνει αναφορά στο ότι παρέχεται στους 

δανειστές των εγγεγραμμένων εταιρειών  το 

δικαίωμα,  σε περίπτωση που οι απαιτήσεις 

τους δεν είναι άμεσα εξοφλητέες, να ζητήσουν, 

εάν το επιθυμούν, την εξόφληση, πριν την 

έναρξη της ισχύος της μετατροπής, των 

καθαρών απαιτήσεών τους χωρίς οποιαδήποτε 

προς τούτο έξοδα ή χρεώσεις ή περιορισμό του 

αναλογούντος τόκου ανεξαρτήτως 

οποιωνδήποτε περί του αντιθέτου όρων που 

διέπουν τις απαιτήσεις τους, αλλά χωρίς 

επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 28 και εν 

γένει των τυχόν ανταπαιτήσεων οποιασδήποτε 

μορφής, περιλαμβανομένων δεσμεύσεων, 

εκχωρήσεων ή άλλων συμβατικώς 

αναληφθεισών υποχρεώσεων προς όφελος των 

εγγεγραμμένων εταιρειών και γενικού 

δικαιώματος επίσχεσης (general preferential 

lien). 

   

   (4)  Τα υφιστάμενα μέλη εξακολουθούν να 

είναι μέλη υπό την νέα τους ευθύνη ως 

προβλέπεται στο εδάφιο (1). 

   

   (5)  Ταυτόχρονα με τη μετατροπή της 

ευθύνης των μελών σε περιορισμένη, όπως 
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προβλέπεται στο εδάφιο (1), δημιουργείται στις 

εγγεγραμμένες εταιρείες μετοχικό κεφάλαιο 

μέρος του οποίου κατανέμεται σε κάθε 

υφιστάμενο μέλος μέσω της παραχώρησης 

προς αυτό μίας ή περισσοτέρων δωρεάν 

μετοχών, όπως ορίζει η επιτροπεία της 

εταιρείας, με χρέωση του αποθεματικού 

προσόδου της και τηρουμένων των διατάξεων 

Κανονιστικής Απόφασης που δυνατό να 

εκδίδεται από την Επιτροπή της Υπηρεσίας 

Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών και το 

υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε νέα 

ή υφιστάμενα μέλη όπως ορίζουν οι ειδικοί 

κανονισμοί ή, μέχρι την τροποποίησή τους, η 

επιτροπεία της εταιρείας, έναντι καταβολής της 

αξίας τους και τηρουμένων των διατάξεων του 

άρθρου 12Α και κανονιστικών αποφάσεων που 

δυνατό να εκδίδονται τόσο δυνάμει του ως άνω 

άρθρου όσο και του παρόντος άρθρου. 

   

  

 

 

 

 

 

39(Ι) του 2013. 

 (6)  Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου, οι εγγεγραμμένες εταιρείες 

τροποποιούν τους ειδικούς κανονισμούς τους 

για να συνάδουν με τα πιο πάνω, εντός δώδεκα 

(12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του περί Συνεργατικών Εταιρειών 

(Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2013. 

   

   (7)  Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε τεχνικής 

φύσεως θέματα ή και θέματα διαδικασίας και 

γνωστοποιήσεων ή οποιαδήποτε άλλα   δεκτικά 

καθορισμού θέματα σε σχέση με την εφαρμογή 
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του παρόντος άρθρου, δυνατό να ρυθμίζονται με 

Κανονιστικές Αποφάσεις της Επιτροπής της 

Υπηρεσίας Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών 

που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας.». 

   

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με τη 

διαγραφή του 

άρθρου 31 αυτού. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 

31 αυτού. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 31Α του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 31Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με τη διαγραφή του εδαφίου (1) αυτού∙ 

   

 (β) με τη διαγραφή της εισαγωγικής παραγράφου του 

εδαφίου (2) αυτού και του αριθμού (2), εντός 

παρενθέσεων, και την αντικατάστασή της με την 

ακόλουθη νέα εισαγωγική παράγραφο: 

   

  «Η εξαγορά (redemption), από εγγεγραμμένη εταιρεία, 

μετοχών τάξης Α’ ή Β’, περιλαμβανομένης και της 

περίπτωσης που ο κάτοχος μετοχών τάξης Α΄ παύει να 

είναι μέλος της εγγεγραμμένης εταιρείας, για 

οποιοδήποτε λόγο, επιτρέπεται εφόσον πληρούνται 

σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:». 

   

 (γ) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) 

αυτού, όπως διαμορφώθηκε, της φράσης «Συνεργατικής 

Κεντρικής Τράπεζας Λτδ» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) 

και την αντικατάστασή της με τη φράση «εγγεγραμμένης 
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εταιρείας». και 

   

 (δ) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) 

αυτού, όπως διαμορφώθηκε, της λέξης «συγκατάθεση» 

και την αντικατάστασή της με τη λέξη «έγκριση». 

 

 

 


