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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

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

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

 

(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

(Να απαντηθούν όλα τα μέρη) 

 

Α. Ποια είναι τα είδη ψηφισμάτων που μπορεί να εγκρίνει εταιρεία σε γενική συνέλευση και ποια κύρια 

χαρακτηριστικά τους;   [10 βαθμοί] 

 

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

ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές;  [7 βαθμοί] 

 

 

Γ. Ποιες εξουσίες της εταιρείας ασκούνται από το διοικητικό συμβούλιο και ποιες από τη γενική 

συνέλευση; Απαντήστε με αναφορά σε σχετική νομολογία.  [8 βαθμοί] 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

(Να απαντηθούν και τα δύο σκέλη) 

 

Η κα Ντέλια είναι μία από τους επτά μέτοχους της εταιρείας “Τρόΐκα Δημόσια Λίμιτεδ”. Το 

εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι €1.000.000 διαιρεμένο σε 1.000.000 συνήθεις 

μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Από το κεφάλαιο αυτό, η εταιρεία έχει μέχρι σήμερα εκδώσει 

750.000 μετοχές στους μετόχους της. Η κα Ντέλια κατέχει 500.000 μετοχές.  

 

Α. Η κα Ντέλια σας ζητά να την συμβουλέψετε ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ ιδιωτικής 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Συμβουλέψτε την κα 

Ντέλια.   

 [10 βαθμοί] 

 

Β. Η κα Ντέλια επιθυμεί να αυξήσει το συμφέρον της στην εταιρεία “ Τρόΐκα Δημόσια Λίμιτεδ” και 

προτίθεται να εξαγοράσει ολόκληρο το μερίδιο δύο άλλων μετόχων. Θέλει να ξέρει ποια θα είναι η 

προσωπική ευθύνη της σαν μέτοχος σε περίπτωση τέτοιας εξαγοράς. Συμβουλέψτε την κα Ντέλια.   

 [7 βαθμοί] 

 

Γ. Η κα Ντέλια θέλει να εγγραφεί για παραχώρηση ακόμη 100.000 μετοχών στην εταιρεία. Δεν διαθέτει 

όμως χρήματα αυτό το διάστημα και ζητά από την εταιρεία να της δανείσει €100.000 για τον σκοπό 

αυτό. Μπορεί να το επιτύχει και, αν ναι, με ποιο τρόπο;  

[8 βαθμοί] 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

(Να δοθούν απαντήσεις και στα δύο σκέλη) 

 

Α.  «Το άρθρο [33Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113] δεν παρέχει δικαιοπρακτική ικανότητα σε 

εταιρεία εκεί που δεν έχει σύμφωνα με το ιδρυτικό της έγγραφο. Το άρθρο 33Α απλά προστατεύει  
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 καλόπιστους τρίτους από πράξεις ή συναλλαγές των αξιωματούχων της με το να δεσμεύει 

συμβατικά την εταιρεία έστω και αν οι πράξεις ή οι συναλλαγές αυτές δεν εμπίπτουν στους σκοπούς 

της εταιρείας σύμφωνα με το ιδρυτικό της έγγραφο.» Σχολιάστε με αναφορά στη νομοθεσία και 

νομολογία.  [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] 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 

Τι περιλαμβάνει το δόγμα υπέρβασης εξουσιών (ultra vires) και σε ποιο βαθμό το δόγμα αυτό 

εφαρμόζεται σήμερα σε συναλλαγές εταιρειών (αν εφαρμόζεται) σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο 

Κεφ. 113 ως έχει τροποποιηθεί; Πως κατά την γνώμη σας επηρεάζει το δόγμα υπέρβασης εξουσιών τις 

εμπορικές συναλλαγές στο σύγχρονο εμπόριο; Απαντήστε κάνοντας αναφορά σε σχετική νομοθεσία και 

νομολογία.  

 [25 βαθμοί] 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

 

Δύο αδέρφια, ο Λοΐζος και η Ιωάννα είναι οι ιδρυτές, μόνοι μέτοχοι και Διοικητικοί Σύμβουλοι της 

εταιρείας “Λ&Ι Επαύλεις Λίμιτεδ”. Η εταιρεία έχει ως βασικό σκοπό την τουριστική ανάπτυξη και 

εκμετάλλευση επαύλεων στην επαρχία Πάφου. Από την ίδρυσή της εταιρείας, ο Λοΐζος ήταν μέτοχος 

κατά 82%, ενώ η Ιωάννα κατά 18%. Κατά την ίδρυση της εταιρείας το 1999, τα δύο αδέλφια 

συμφώνησαν μεταξύ τους ότι, παρά την διαφορά στο μετοχικό κεφάλαιο του κάθε ενός, θα ενεργούσαν 

από κοινού σε σχέση με τις υποθέσεις της εταιρείας. Με την πάροδο όμως του χρόνου, ο Λοΐζος 

συστηματικά παρέλειπε να δίδει στην Ιωάννα λογαριασμούς και οικονομικές καταστάσεις ή να την 

ενημερώνει για τις δραστηριότητες της εταιρείας, παρά το ότι η Ιωάννα του ζητούσε κατά καιρούς να 

πληροφορηθεί τα της οικονομικής τους κατάστασης. Λόγω ακριβώς αυτών των παραλείψεων του 

Λοΐζου, η Ιωάννα ζήτησε από το ελεγκτικό γραφείο της εταιρείας να πληροφορηθεί τα της οικονομικής 

κατάστασης της εταιρείας, οπότε, προς έκπληξή της, πληροφορήθηκε ότι το ποσοστό της στην εταιρεία 

είχε μειωθεί από 18% σε 14%. Εκείνο που είχε γίνει, ήταν ότι η εταιρεία, ύστερα από αυθαίρετες 

ενέργειες του Λοΐζου, προχώρησε σε έκδοση μετοχών προς την εταιρεία Λοΐζος Κτηματικά Λίμιτεδ, 

που άνηκε σε, και ελεγχόταν πλήρως από, τον ίδιο, χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων που τάσσει ο 

Νόμος ή το Καταστατικό της εταιρείας. Επίσης, η Ιωάννα, έλαβε ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, με μοναδικό θέμα την παύση της από το αξίωμα της Διοικητικού 

Συμβούλου χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το καταστατικό της εταιρείας αλλά και από το 

Νόμο διαδικασία. Συμβουλέψτε την Ιωάννα.  

[25 βαθμοί] 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες του περί Εταιρειών Νόμου που σκοπούν στην συντήρηση του μετοχικού 

κεφαλαίου εταιρειών και ποια τα βασικά στοιχεία τους;  

[25 βαθμοί] 


