
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τους απαντήσεις) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(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 2 

(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη) 

 

Α. Ο κ. Νικολάου είναι κάτοχος του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ιδιωτικής εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης Χ.Α.Μ. Λίμιτεδ. Κατά τα τελευταία 4 χρόνια η εταιρεία λειτουργούσε 

επιχείρηση εστιατορίου και νυκτερινού κέντρου με το όνομα L.L. Leaping Lizards σε ακίνητο που 

ενοικίαζε στην τουριστική  περιοχή της Αγίας Νάπας. Από τον Ιούνιο του 2009, χωρίς την σύμφωνο 

γνώμη του κ. Νικολάου, οι υπόλοιποι μέτοχοι της Χ.Α.Μ. Λίμιτεδ εκχώρησαν την διαχείριση του 

εστιατορίου στην εταιρεία Κ.Λ.Μ. Λίμιτεδ, στην οποία ήταν οι ίδιοι μέτοχοι (όχι όμως ο κ. Νικολάου). 

Ο κ. Νικολάου θεωρεί ότι η Κ.Λ.Μ. Λίμιτεδ οικειοποιήθηκε παράνομα τον εξοπλισμό, εμπορική εύνοια 

και γενικά το ενεργητικό της Χ.Α.Μ. Λίμιτεδ και θέλει να κινηθεί δικαστικά εναντίον της Κ.Λ.Μ. 

Λίμιτεδ αλλά και των μετόχων της. Συμβουλέψτε τον κ. Νικολάου.  

 [13 βαθμοί] 

 

Β. 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 
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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. Συμβουλέψτε τον κ. Παπακώστα.  

[12 βαθμοί] 

 

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) 

 

Η εταιρεία Stars Limited έχει ονομαστικό και εκδομένο κεφάλαιο €6.000.000 διαιρεμένο σε 6.000.000 

συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Η εταιρεία έχει 3 μετόχους, τον Άντη, τον Γιώργο 

και τον Θεόδωρο, ο καθένας από τους οποίους κατέχει 2.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 

€1 η κάθε μια. Ο Θεόδωρος και ο Γιώργος είναι οι μόνοι διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας.  

 

Α. Μετά από πρόσφατες οικονομικές επιτυχίες της εταιρείας, ο Άντης θέλει να προτείνει ψήφισμα για 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επιστροφή στους μετόχους του ποσού των 

€3.000.000 ως ποσό που υπερβαίνει τις ανάγκες της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό ζήτησε γραπτώς 

από το διοικητικό συμβούλιο, υπό την ιδιότητα του ως μέτοχος της εταιρείας, να συγκληθεί γενική 

συνέλευση της εταιρείας με σκοπό να προταθεί ψήφισμα για την μείωση του κεφαλαίου.  Ο Άντης 

θέλει να ξέρει τα ακόλουθα: 

  

(i)  Είναι υποχρεωμένο το διοικητικό συμβούλιο να συγκαλέσει την συνέλευση που ζητά ο 

Άντης;  

[2 βαθμούς] 

 

(ii)  Ποιο είδος συνέλευσης θα πρέπει να συγκληθεί;  

[2 βαθμούς] 

 

(iii)  Πως μπορεί να ενεργήσει ο Άντης αν το διοικητικό συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει την 

γενική συνέλευση που ζήτησε;  

[6 βαθμούς] 

 Συμβουλέψτε τον Άντη.  

 

 

Β.  Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει να συγκαλέσει την συνέλευση για να εξεταστεί το θέμα της 

μείωσης του κεφαλαίου της εταιρείας και θέλει να ξέρει τα ακόλουθα:  

 

(i)  Πόση ειδοποίηση πρέπει να δοθεί για την συνέλευση;  

  [2 βαθμούς] 

 

(ii)  Μπορεί να συγκληθεί η γενική συνέλευση και να συνεδριάσει νόμιμα εντός μιας εβδομάδας 

από την σχετική ειδοποίηση;  

[3 βαθμούς] 
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(iii)  Ποια πλειοψηφία χρειάζεται για να εγκριθεί ως ψήφισμα η πρόταση για μείωση του 

κεφαλαίου;  

[2 βαθμούς] 

 

 

Γ.   Η γενική συνέλευση διεξάγεται κανονικά και εγκρίνεται ψήφισμα για μείωση του κεφαλαίου της 

εταιρείας. Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην συνέχεια για να ισχύει η 

μείωση;  

[8 βαθμούς] 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

“Η απόφαση στην υπόθεση Michaelides, πειστικά επιβεβαιώνει την ισχύ της αρχής της Salomon, χωρίς να 

αφήνει ιδιαίτερο χώρο για την αναγνώριση εξαιρέσεων σε αυτή”. Συζητείστε κάνοντας αναφορά στη 

σχετική νομολογία. 

[25 βαθμοί] 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

Ο Στέφανος είναι ο μόνος διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας Roith Limited και κάτοχος του 80% του 

κεφαλαίου της εταιρείας αυτής. Το υπόλοιπο 20% του κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει στον Ντίνο, 

αδερφό του Στέφανου.  

 

Το ιδρυτικό έγγραφο της Roith Limited περιλαμβάνει μόνο το ακόλουθο σκοπό: 

 

“Η απόκτηση γης και η ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων για οικιστικούς σκοπούς”.  

 

O Στέφανος συμφώνησε για λογαριασμό της Roith Limited να αγοραστούν 10 σκάλες αγροτικής γης 

στην Αγία Βαρβάρα από την εταιρεία Σ&Ο Ακίνητα Λίμιτεδ. Ο Στέφανος με την σύζυγο του Όλγα 

κατέχουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Σ&Ο Ακίνητα Λίμιτεδ.  

 

Λόγω της εκτίμησης του ότι επίκειται ύφεση στην αγορά οικιστικών ακινήτων, ο Στέφανος προέβηκε 

στην αγορά του ακινήτου με σκοπό να δημιουργηθεί σε αυτό φάρμα στρουθοκαμήλων. Διόρισε εκ 

μέρους της Roith Limited την εταιρεία Frog Limited, εμπειρογνώμονες σε αναπτύξεις αυτού του είδους, 

να προβούν στην κατασκευή της φάρμας.  

 

Ο Στέφανος στη συνέχεια μετέβηκε στην Αφρική για να εξασφαλίσει στρουθοκαμήλους για τη φάρμα. 

Εκεί συνάντησε τον 5χρονο ορφανό Αμπέπε. Τα φιλάνθρωπα αισθήματα του Στέφανου τον ώθησαν να 

εκδώσει επιταγή της Roith Limited ύψους €10,000 προς κοινωφελή οργανισμό για να χρησιμοποιηθούν 

για την ανατροφή Αμπέπε. Η επιταγή κατατέθηκε από τον οργανισμό και τιμήθηκε από την τράπεζα της 

εταιρείας.  

 

Ο Ντίνος, που εν τω μεταξύ, πληροφορήθηκε για την φάρμα και για τις €10,000, θέλει να σταματήσει 

την ανάπτυξη και να ανακτήσει τα χρήματα. Συμβουλέψτε τον Ντίνο.  

[25 βαθμοί] 

 


