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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                        Ν. 40(Ι)/2016 
Αρ. 4562, 15.4.2016                               

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 40(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 173, 
12.6.2014,  
σ. 190. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις των άρθρων 120, 121, 122 και 123 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 
82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των Οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 
2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012», 

  
 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 
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 
41(Ι) του 2009 

49(Ι)   του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
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6(Ι) του 2013 

90(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(Ι) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(Ι) του 2015 

120(Ι) του 2015. 
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 126Β. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 126Α αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 126Β: 
 

 «Μη εφαρμογή  
των διατάξεων  
του άρθρου 126Α  
σε ορισμένες 
περιπτώσεις. 
22(Ι) του 2016. 

126Β. Οι διατάξεις του άρθρου 126Α δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε 
εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, 
εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης, που προβλέπονται στον περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 
2016.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 
127Α του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 127Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το       

εδάφιο (7) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (8) και (9), αντίστοιχα: 

  «(8)  Η γενική συνέλευση δύναται, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των έγκυρων ψήφων, να 
αποφασίζει ή να τροποποιεί το καταστατικό ώστε να προβλέπει ότι σε σχέση με την αύξηση 
κεφαλαίου εισηγμένης εταιρείας, η γενική συνέλευση δύναται να συγκαλείται σε προθεσμία 
μικρότερη των είκοσι ενός (21) ημερών, νοουμένου ότι συντρέχουν οι εξής σωρευτικές 
προϋποθέσεις: 

   
   (α) Η εν λόγω συνέλευση δεν λαμβάνει χώρα εντός των επόμενων δέκα ημερολογιακών 

ημερών από την ημερομηνία της σύγκλησης∙ 
    

66(I) του 1997 
74(I) του 1999  
94(I) του 2000  

119(I του /2003  
4(I) του 2004  

151(I) του 2004  
231(I) του 2004  
235(I) του 2004  

20(I) του 2005  
80(I) του 2008  

100(I) του 2009  
123(I) του 2009  

27(I) του 2011  
104(I) του 2011  
107(I) του 2012  

14(Ι) του 2013  
87(Ι) του 2013  

102(I) του 2013  
141(I) του 2013  

5(I) του 2015  
26(Ι) του 2015  
35(I) του 2015  
71(Ι) του 2015  
93(I) του 2015  

109(I) του 2015  
152(I) του 2015  
168(I) του 2015  
21(Ι) του 2016. 

  (β) πληρούνται οι όροι του άρθρου 30Γ(1) ή του άρθρου 30Ε των περί Εργασιών 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 μέχρι 2016∙ 

   (γ) η αύξηση κεφαλαίου είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν οι προϋποθέσεις 
εξυγίανσης που προνοούνται στα άρθρα 42 και 43 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου του 2016. 
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  (9) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (8), δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα 

εδάφια (2) και (3) του άρθρου 127Β.». 
   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 127Γ. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 127Β αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 127Γ: 

 «Μη εφαρμογή των 
διατάξεων των 
άρθρων 127Α και 
127Β  
σε ορισμένες 
περιπτώσεις. 

127Γ. Οι διατάξεις των άρθρων 127Α και 127Β δεν τυγχάνουν 
εφαρμογής σε εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των 
εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον 
περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο 
του 2016.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 128Ε. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 128Δ αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 128Ε: 

 «Μη εφαρμογή των 
διατάξεων των 
άρθρων 128Α, 128Β,  
128Γ και 128Δ  
σε ορισμένες 
περιπτώσεις. 

128Ε. Οι διατάξεις των άρθρων 128Α, 128Β, 128Γ και 128Δ δεν 
τυγχάνουν εφαρμογής σε εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη 
χρήση των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που 
προβλέπονται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2016.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 130Α. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 130 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 130Α: 

 «Μη εφαρμογή των 
διατάξεων του 
άρθρου 130 σε 
ορισμένες 
περιπτώσεις. 

130Α. Οι διατάξεις του άρθρου 130 δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε 
εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, 
εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 
2016.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 132Α. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 132 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 132Α: 

 «Μη εφαρμογή των 
διατάξεων του 
άρθρου 132 σε 
ορισμένες 
περιπτώσεις. 

132Α. Οι διατάξεις του άρθρου 132 δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε 
εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, 
εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 
2016.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 133Α. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 133 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 133Α: 

 «Μη εφαρμογή των 
διατάξεων του 
άρθρου 133 σε 
ορισμένες 
περιπτώσεις. 

133Α. Οι διατάξεις του άρθρου 133 δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε 
εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, 
εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 
2016.». 

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

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 139Α αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 139Β: 
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 «Μη εφαρμογή των 

διατάξεων του 
άρθρου 139Α σε 
ορισμένες 
περιπτώσεις. 

139Β. Οι διατάξεις του άρθρου 139Α δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε 
εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, 
εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 
2016.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 201ΚΕ, 
201ΚΣΤ και 
201ΚΖ. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 201ΚΔ αυτού, των 

ακόλουθων νέων άρθρων 201ΚΕ, 201ΚΣΤ και 201ΚΖ: 

 «Μη εφαρμογή των 
διατάξεων των 
άρθρων 201Β έως 
201Η σε ορισμένες 
περιπτώσεις. 

201ΚΕ. Οι διατάξεις των άρθρων 201Β έως 201Η δεν τυγχάνουν 
εφαρμογής σε εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των 
εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον 
περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο 
του 2016. 

   
 Μη εφαρμογή των 

διατάξεων των 
άρθρων 201Γ έως 
201ΚΔ σε ορισμένες 
περιπτώσεις. 

201ΚΣΤ. Οι διατάξεις των άρθρων 201Γ έως 201ΚΔ δεν τυγχάνουν 
εφαρμογής σε εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των 
εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον 
περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο 
του 2016. 

  
 Μη εφαρμογή των 

διατάξεων των 
άρθρων 201Θ έως 
201ΚΔ σε ορισμένες 
περιπτώσεις. 

201ΚΖ. Οι διατάξεις των άρθρων 201Θ έως 201ΚΔ δεν τυγχάνουν 
εφαρμογής σε εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των 
εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον 
περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο 
του 2016.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 391Β. 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 391Α αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 391Β: 

 «Μη εφαρμογή των 
διατάξεων των 
άρθρων 47Β, 59Α, 
60, 60Α(2), 60β, 64, 
65 και 169ΣΤ σε 
ορισμένες 
περιπτώσεις. 

391Β. Οι διατάξεις των άρθρων 47Β, 60Α(2), 60Β, 64 και 169ΣΤ, και, σε 
περιπτώσεις δημόσιων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και 
δημόσιων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν 
μετοχικό κεφάλαιο, των άρθρων 59Α, 60 και 65 δεν τυγχάνουν εφαρμογής 
στην περίπτωση χρήσης των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών 
εξυγίανσης που προβλέπονται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2016.». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


