
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τους απαντήσεις) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Να απαντηθούν όλα τα μέρη) 

 

O Νίκος και ο Γιώργος είναι δύο από τους μετόχους της ιδιωτικής εταιρείας Debate Limited, ο καθ’ 

ένας από τους οποίους κατέχει ένα τρίτο του εκδομένου κεφαλαίου της εταιρείας. Το ονομαστικό και 

εκδομένο κεφάλαιο της Debate Limited είναι €300,000 διαιρεμένο σε 300,000 συνήθεις μετοχές 

ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Μετά από 2 έτη δραστηριότητας, η Debate Limited έχει κέρδη 

€300,000. Ο Νίκος και ο Γιώργος επιθυμούν όπως το κέρδος αυτό διανεμηθεί το συντομότερο στους 

ίδιους. Περαιτέρω, ο Νίκος και ο Γιώργος αναμένουν ότι κατά το επόμενο έτος θα μειωθεί ο κύκλος 

εργασιών της Debate Limited, η οποία και θα χρειάζεται κεφάλαιο μόνο €200,000. Διερωτούνται αν 

είναι δυνατόν να τους επιστραφεί το ποσό των €100,000 από το κεφάλαιο της εταιρείας αν αυτό 

υπερβαίνει τις ανάγκες τις εταιρείας.   

 

Α.  Συμβουλέψτε τον Νίκο και τον Γιώργο κατά πόσο μπορούν να επιτύχουν να τους διανεμηθεί το 

κέρδος και να τους επιστραφεί το ποσό των €100,000 που αναφέρονται πιο πάνω, και αν μπορούν, με 

ποιους τρόπους.  

[15 βαθμούς] 

 

Β.  Ο Σταύρος, που είναι ο τρίτος μέτοχος της Debate Limited, θέλει να εγγραφεί για ακόμη 50.000 

μετοχές, αλλά να πληρώσει μόνο €0,80 για κάθε μετοχή. Είναι αυτό δυνατόν;  

[5 βαθμοί] 

 

Γ.  Ο Σταύρος τελικά αποφασίζει να πωλήσει τις μετοχές που κατέχει στην Debate Limited αλλά 

δεν βρίσκει κανένα αγοραστή. Προτείνει να πωλήσει τις μετοχές του στην ίδια την εταιρεία. Είναι αυτό 

δυνατόν;  

[5 βαθμοί] 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Να απαντηθούν όλα τα μέρη) 

 

Α.  Ο Μιχάλης σκοπεύει να ιδρύσει εταιρεία ανάπτυξης γης στην Κύπρο με την επωνυμία Michael’s 

Unique Apartments Ltd. Τον Δεκέμβριο του 2012, ο Γιώργος σύναψε συμφωνία εκ μέρους της 

Michael’s Unique Apartments Ltd για την αγορά ακινήτου στo Λονδίνο. Το πιστοποιητικό σύστασης 

της Michael’s Unique Apartments Ltd εκδόθηκε από τον Έφορο Εταιρειών στις 10 Ιανουαρίου 2013. Το 

ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας, προβλέπει πως οι δραστηριότητες της εταιρείας θα περιορίζονται στην 

Κύπρο. Ο Μιχάλης αποφάσισε τώρα να μην προχωρήσει με την μεταβίβαση του ακινήτου και θέλει να 

ακυρώσει το συμβόλαιο. Συμβουλέψτε τον Μιχάλη κατά πόσο το συμβόλαιο είναι δεσμευτικό ή όχι. 

[13 βαθμούς] 

 

Β.  Πως θα άλλαζε η απάντηση σας αν το ακίνητο αγοράστηκε από την σύζυγο του Μιχάλη; 

 [5 βαθμούς] 



2 

 

 

Γ.  Με ποια διαδικασία μπορεί ο Μιχάλης να τροποποιήσει το ιδρυτικό έγγραφο της Michael’s 

Unique Apartments Ltd ώστε να διευρύνει τις δραστηριότητες της και εκτός Κύπρου; 

[7 βαθμούς] 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

 

“Κάθε μέτοχος σε εταιρεία έχει το δικαίωμα να εγείρει παράγωγη αγωγή κατά προσώπου ή προσώπων που 

βλάπτουν την εταιρεία, οποτεδήποτε τέτοια αγωγή είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.” 

Συζητείστε με αναφορά στην σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 [25 βαθμοί] 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη) 

 

Ο Ανδρέας διατηρεί ένα μικρό κατάστημα οπτικών ειδών. Έχει αποφασίσει να ιδρύσει ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης με μετοχές στην οποία να μεταβιβάσει την επιχείρηση του καταστήματος και 

ζητά την συμβουλή σου στα ακόλουθα ερωτήματα:  

 

Α.  Επιθυμεί να ονομάσει την εταιρεία «GOOGLES INTERNATIONAL» και θέλει να ξέρει αν 

αυτό είναι δυνατόν.  

[6 βαθμοί] 

 

Β.  Τι πρέπει να αναφέρει και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συμμορφώνεται το ιδρυτικό έγγραφο 

της εταιρείας;   

[7 βαθμοί] 

 

Γ.  Με ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να συμμορφώνεται το καταστατικό της εταιρείας για να 

μπορεί η εταιρεία να θεωρείται ιδιωτική;   

[6 βαθμοί] 

 

Δ. Ποια είναι η έννοια της έκφρασης “περιορισμένη ευθύνη” όταν γίνεται αναφορά σε εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης;   

[6 βαθμοί] 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη) 

 

Ο κ. Προκοπίου, εκ των διοικητικών συμβούλων της εταιρείας Cyproveg Limited, συμφώνησε εκ 

μέρους της εταιρείας με τον κ. Παπακώστα  (ο οποίος είναι αγρότης από το Παραλίμνι) να αγοράσει 

από τον τελευταίο πατάτες σε συμφωνημένη τιμή. Η εταιρεία ασχολείται με κονσερβοποίηση φρούτων 

και λαχανικών. Όταν η παραγωγή του κ. Παπακώστα ήταν έτοιμη προς παράδοση, η εταιρεία αρνήθηκε 

να παραλάβει τις πατάτες και ισχυρίστηκε ότι ο συγκεκριμένος σύμβουλος δεν ήταν υπεύθυνος για την 

αγορά πατατών.  

 

A.   Συμβουλέψτε τον κ. Παπακώστα κατά πόσο η Cyproveg Limited δεσμεύεται από την συμφωνία 

για την αγορά πατατών.  

             [15 βαθμοί] 
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Πως θα άλλαζε η απάντηση σας αν: 

 

B.  Η εταιρεία δραστηριοποιόταν στην καλλιέργεια και όχι στην συσκευασία φρούτων και 

λαχανικών; 

  [5 βαθμοί] 

 

Γ.  Ο κ. Παπακώστας είχε πρόσφατα διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Cyproveg 

Limited;  

 [5 βαθμοί] 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη) 

 

Α.  “Η υπόθεση Michaelides v. Gavrielides, υπόθεση ενοικιοστασίου, δεν άφησε χώρο για άρση του 

εταιρικού πέπλου κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις. Είμαστε της άποψης ότι, ανεξαρτήτως του τι 

λέχθηκε στην υπόθεση Michaelides, σε κατάλληλη περίπτωση μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις στον 

κανόνα της υπόθεσης Salomon”. 

 

 Συζητείστε με αναφορά στην σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

[12 βαθμοί] 

 

Β.  Κάθε πότε πρέπει να συγκαλείται ετήσια γενική συνέλευση εταιρείας;  

[4 βαθμοί] 

 

Γ.  Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο τρόπο μπορούν τα μέλη εταιρείας να συγκαλέσουν έκτακτη 

γενική συνέλευση της εταιρείας;   

[5 βαθμοί] 

 

Δ.  Πόση είναι η ελάχιστη ειδοποίηση που πρέπει να δίδεται για σύγκλιση ετήσιας γενικής συνέλευση 

και πόση για σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης;   

[4 βαθμοί] 

 

 

 


