
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

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

 
 

Οκτώβριος 2021 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

  
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 
απαντήσεις σε όλες τις υπο-ερωτήσεις. Η πρώτη υπο-ερώτηση φέρει 4 βαθμούς και κάθε μια από τις 
λοιπές υπό-ερωτήσεις φέρει 3 βαθμούς.) 

  
1) Ποια από τις κάτω περιπτώσεις δικαιολογεί την εκκαθάριση εταιρείας από το Δικαστήριο; 

 α) Η εταιρεία έχει αποφασίσει με σύνηθες ψήφισμα όπως εκκαθαριστεί από το Δικαστήριο. 

β) Η εταιρεία έχει καθυστερήσει να πληρώσει τα χρέη της. 

γ) Η εταιρεία αναστέλλει τις εργασίες της για 12 μήνες. 

δ) Ο αριθμός των μελών μειώνεται κάτω από πενήντα στην περίπτωση δημόσιας εταιρείας. 

ε) Το Δικαστήριο έχει τη γνώμη ότι είναι σκόπιμο να διαλυθεί η εταιρεία. 
. 

  
2) Ποιο από τα πιο κάτω διατάγματα δύναται να εκδώσει, μεταξύ άλλων, το Δικαστήριο για το σκοπό επίλυσης 

των θεμάτων αναφορικά με τα οποία υποβλήθηκε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 202 του περί Εταιρειών 
Νόμου, Κεφ. 113;  

 α) Διάταγμα για αγορά μετοχών οποιωνδήποτε μελών της εταιρείας από άλλα μέλη της εταιρείας. 

β) Διάταγμα για την εκκαθάριση της εταιρείας από το Δικαστήριο. 

γ) Διάταγμα για παύση διοικητικών συμβούλων της εταιρείας 

δ) Διάταγμα για αλλαγή ονόματος της εταιρείας. 

ε) Διάταγμα για αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας. 
. 

  
3) Ποια από τις πιο κάτω αναφορές είναι ορθή; 

 α) Εταιρεία δύναται να δώσει μέρισμα στους μετόχους της χωρίς κατ' ανάγκη να έχει κέρδη. 

β) Αποτελεί κανόνα ότι δημόσια εταιρεία πρέπει να πληρώνεται για τις μετοχές που εκδίδει με ποσό 
τουλάχιστον το ένα δεύτερο της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 

γ) Δημόσια εταιρεία δεν δύναται, υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, να εξαγοράζει δικές τις μετοχές. 

δ) Αποτελεί προϋπόθεση για έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο η έγκριση με ψήφισμα της γενικής 
συνέλευσης το οποίο να έχει επικυρωθεί από το Δικαστήριο. 

ε) Η μείωση κεφαλαίου εταιρείας έχει ισχύ από την καταχώρηση του σχετικού διατάγματος του 
Δικαστηρίου από τον έφορο εταιρειών. 

. 

  
4) Για ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ απαιτείται ειδικό ψήφισμα σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113; 

 α) Αλλαγή του ονόματος εταιρείας. 

β) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. 

γ) Μετατροπή μετοχών σε ποσοστό κεφαλαίου. 

δ) Μείωση κεφαλαίου. 

ε) Αλλαγή των διατάξεων του ιδρυτικού εγγράφου που αφορούν τους σκοπούς της εταιρείας. 
. 
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5) Για ποιο από τα πιο κάτω απαιτείται ειδικό ψήφισμα σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113; 
 α) Παύση συμβούλου εταιρείας. 

β) Παύση γραμματέα. 

γ) Έκδοση μετοχών. 

δ) Ακύρωση μετοχών. 

ε) Παράλειψη του "Λίμιτεδ" από το όνομα της εταιρείας. 
. 

  
6) Σε σχέση με το τί πρέπει να αναφέρει και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συμμορφώνεται το ιδρυτικό 

έγγραφο εταιρείας, ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή;   
 α) Πρέπει να αναφέρει το όνομα της εταιρείας. 

β) Πρέπει να αναφέρει τους σκοπούς της εταιρείας. 

γ) Πρέπει να αναφέρει ότι η ευθύνη των μελών της είναι περιορισμένη. 

δ) Πρέπει να αναφέρει το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας. 

ε) Κάθε πρόσωπο που υπέγραψε ως μέλος το ιδρυτικό έγγραφο πρέπει να γράψει απέναντι από το 
όνομα του τον αριθμό των μετοχών που λαμβάνει. 

. 

  
7) Ο κανόνας του κοινοδικαίου σύμφωνα με τον οποίο ο κατάλληλος ενάγων σε σχέση με ισχυριζόμενη 

αδικοπραξία εις βάρος εταιρείας είναι η ίδια η εταιρείας είναι γνωστός ως ο κανόνας της υπόθεσης:  
 α) Foss v Harbottle 

β) Norwich Pharmacal Co. v Customs and Excise Commissioners 

γ) Donoghue v Stevenson 

δ) Salomon v Salomon 

ε) Royal British Bank v Turquant 
. 

  
8) Ποιο από τα πιο κάτω εμπίπτει εντός των καθηκόντων πίστεως (fiduciary duties) που οφείλει διοικητικός 

σύμβουλος σε 
εταιρεία:  

 α) Το καθήκον να συμπεριφέρεται ως ένα λογικά επιμελές πρόσωπο. 

β) Το καθήκον να διατηρεί, ατομικά και συλλογικά με τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
ικανοποιητική γνώση και αντίληψη των εργασιών της εταιρείας. 

γ) Το καθήκον να επιβλέπει τις εργασίες που ανατέθηκαν σε υφισταμένους. 

δ) Το καθήκον να παραβρίσκεται σε όλες τις συνεδρίες του διοικητικού συμβουλίου εκτός όπου έχει 
δικαιολογημένο κώλυμα. 

ε) Το καθήκον να ασκεί τις εξουσίες του για το σκοπό που του παραχωρήθηκαν. 
. 

  
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 
απαντήσεις σε όλες τις υπο-ερωτήσεις. Η πρώτη υπο-ερώτηση φέρει 4 βαθμούς και κάθε μια από τις 
λοιπές υπό-ερωτήσεις φέρει 3 βαθμούς.) 
 
Το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας Silver Spirit plc είναι €500.000 διαιρεμένο σε 500.000 συνήθεις μετοχές 
ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Από το κεφάλαιο αυτό, η εταιρεία έχει στο παρελθόν εκδώσει συνολικά 50.000 
μετοχές σε 10 μετόχους, από 5.000 στον κάθε ένα. Ο Ανδρέας και η Βάσω είναι εκ των μετόχων καθώς και μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η Γεωργία είναι μέτοχος της εταιρείας αλλά δεν είναι μέλος του 
διοικητικού της συμβούλιου. Το καταστατικό της εταιρείας είναι ως ο Πίνακας Α. 
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9) Η εταιρεία χρειάζεται χρήματα για μια προτεινόμενη επένδυση και οι σύμβουλοι εξετάζουν την έκδοση 
ακόμη 100.000 συνήθων μετοχών έναντι μετρητών. Ποιο από τα πιο κάτω είναι λανθασμένο;  

 α) Η εταιρεία έχει διαθέσιμο ονομαστικό κεφάλαιο και δεν χρειάζεται οποιοδήποτε ψήφισμα της γενικής 
συνέλευσης για αύξηση κεφαλαίου. 

β) Η εταιρεία δύναται να εγγυηθεί τον δανεισμό υφιστάμενων μετόχων για απόκτηση νέων μετοχών, έτσι 
ώστε να μην επηρεαστεί το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία. 

γ) Πρέπει πρώτα να προσφερθούν οι διαθέσιμες μετοχές σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους ανάλογα 
με το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές τους. 

δ) Η εταιρεία μπορεί να εκδώσει μετοχές έναντι μεταβίβασης της προτεινόμενης επένδυσης σε είδος, 
εφόσον η επένδυση έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου. 

ε) Η μετοχές θα πρέπει να εκδοθούν σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από τις €100.000. 
. 

  
10)  

H Βάσω θέλει να πωλήσει τις μετοχές της και δεν βρίσκει κανένα αγοραστή. Προτείνει να πωλήσει τις 
μετοχές της στην ίδια την εταιρεία. Είναι αυτό δυνατόν;  

 α) Ναι, σύμφωνα όμως με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. 

β) Όχι, γιατί υπάρχει ονομαστικό κεφάλαιο που δεν έχει ακόμη διατεθεί. 

γ) Όχι, καθότι η εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και δεν μπορεί να κατέχει δικές της μετοχές. 

δ) Όχι, γιατί πρέπει πρώτα να τις προσφέρει στους άλλους μετόχους. 

ε) Ναι, αλλά μόνο στην ονομαστική τους αξία. 
. 

  
11) Ο Ανδρέας θέλει να εγγραφεί για ακόμη 100.000 μετοχές. Δεν διαθέτει όμως χρήματα αυτό το διάστημα και 

ζητά από την εταιρεία να του δανείσει €100.000 για τον σκοπό αυτό. Είναι αυτό δυνατόν; 
 α) Όχι καθότι ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να δανείζει χρήματα. 

β) Όχι, γιατί ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να δανείζει χρήματα για αγορά δικών της μετοχών. 

γ) Ναι, εφόσον ο δανεισμός εγκριθεί από τη γενική συνέλευση της εταιρείας με πλειοψηφία πέραν του  
90% των ψήφων όλων των εκδομένων μετοχών της εταιρείας 

δ) Όχι, δημόσια εταιρεία δεν μπορεί να δανείζει χρήματα για αγορά δικών της μετοχών. 

ε) Ναι, αν αποφασίσει θετικά το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 
. 

  
12) Ο Ανδρέας και η Βάσω ζητούν από την εταιρεία να επιστρέψει €3.000 σε κάθε μέτοχο ως κεφάλαιο που η 

εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον. Είναι κάτι τέτοιο επιτρεπτό;  
 α) Ναι, εφόσον αποφασιστεί με ειδικό ψήφισμα και έχει δοθεί άδεια του δικαστηρίου. 

β) Όχι, γιατί το κεφάλαιο της εταιρείας θα πέσει κάτω από το κατώτερο όριο που ο νόμος επιτρέπει. 

γ) Ναι εφόσον συγκατατίθενται οι πιστωτές της εταιρείας. 

δ) Όχι, γιατί τέτοια πράξη αποτελεί οικονομική βοήθεια για αγορά μετοχών. 

ε) Ναι, αν η εταιρεία πραγματικά δεν χρειάζεται το κεφάλαιο. 
. 

  
13) Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει να μεταβληθεί το κεφάλαιο της εταιρείας σε €500.000 διαιρεμένο σε 

1.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €500 η κάθε μια. Ποια μεταβολή κεφαλαίου εισηγούνται οι 
σύμβουλοι;  

 α) Αύξηση 

β) Έκδοση 

γ) Υποδιαίρεση 

δ) Ενοποίηση και διαίρεση 

ε) Μετατροπή σε ποσοστό κεφαλαίου 
. 
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14) Πόσες ημέρες είναι η ελάχιστη ειδοποίηση που θα πρέπει να δοθεί στα μέλη για την σύγκληση της έκτακτης 
γενικής συνέλευσης για την λήψη της απόφασης του αμέσως προηγούμενου ερωτήματος;  

 α) 7 

β) 14 

γ) 21 

δ) 28 

ε) 42 
. 

  
15) Η Γεωργία ζήτησε γραπτώς από το διοικητικό συμβούλιο να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση της 

εταιρείας με σκοπό να προταθεί ψήφισμα για την παύση της Βάσως από σύμβουλο.  Είναι υποχρεωμένο το 
διοικητικό συμβούλιο να συγκαλέσει την συνέλευση που ζητά η Γεωργία;  

 α) Ναι, γιατί η γενική συνέλευση δύναται να παύσει κάθε σύμβουλο της εταιρείας. 

β) Ναι, γιατί η Γεωργία είναι μέτοχος της εταιρείας. 

γ) Όχι, γιατί η Γεωργία δεν κατέχει 50 τοις εκατό των μετοχών της εταιρείας. 

δ) Όχι, η σύγκληση γενικής συνέλευσης είναι ζήτημα που αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της 
εταιρείας. 

ε) Ναι, γιατί η Γεωργία κατέχει το ένα δέκατο των μετοχών της εταιρείας. 
. 

  
16) Ο Ανδρέας συμφώνησε να αγοράσει τις μετοχές 4 άλλων μετόχων στην εταιρεία. Τι θα συμβεί αν 

υλοποιηθεί η αγορά και ο Ανδρέας αποκτήσει 40.000 μετοχές.  
 α) Ο Ανδρέας θα είναι υπόχρεος να προσφέρει τις μετοχές του για πώληση σε όλους τους υφιστάμενους 

μετόχους ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές τους 

β) Ο Ανδρέας θα δικαιούται αυτόματα να διοριστεί σύμβουλος της εταιρείας. 

γ) Ο Ανδρέας θα κινδυνεύει να είναι υπό προϋποθέσεις χωριστά υπεύθυνος για την πληρωμή μέρους 
των χρεών της εταιρείας. 

δ) Ο Ανδρέας θα υποχρεούται να παραιτηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για σκοπούς 
ανεξαρτησίας. 

ε) Ο Ανδρέας θα έχει εξυπακουόμενη πληρεξουσιότητα να δεσμεύει την εταιρεία. 
. 

  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 
απαντήσεις σε όλες τις υπο-ερωτήσεις. Η πρώτη υπο-ερώτηση φέρει 4 βαθμούς και κάθε μια από τις 
λοιπές υπό-ερωτήσεις φέρει 3 βαθμούς.) 

  
17) Ποιο είναι το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που επιτρέπεται από 

τον περί Εταιρειών Νόμο;  
 α) €1,000 

β) €15,000 

γ) €25,629 

δ) €100,000 

ε) Δεν προβλέπεται ελάχιστο κεφάλαιο. 
. 
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18) Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός μελών δημόσιας εταιρείας;  
 α) 1 

β) 2 

γ) 7 

δ) 50 

ε) Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός. 
. 

  
19) Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποκτά νομική 

προσωπικότητα:  
 α) Με την υπογραφή του ιδρυτικού της εγγράφου. 

β) Με την καταχώριση του ιδρυτικού εγγράφου στον Έφορο Εταιρειών. 

γ) Με την έκδοση των πιστοποιητικών μετοχών από την εταιρεία. 

δ) Μετά την λήξη της θέσμιας γενικής συνέλευσης. 

ε) Με την έκδοση του πιστοποιητικού σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών. 
. 

  
20) Ποιες από τις πιο κάτω νομικές μορφές δεν αναγνωρίζονται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 

 α) Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. 

β) Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. 

γ) Δημόσια εταιρεία απεριόριστης ευθύνης με μετοχές. 

δ) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, χωρίς μετοχικό κεφάλαιο. 

ε) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, που έχει μετοχικό κεφάλαιο. 
. 

  
21) Η αρχή βάση της οποίας αναγνωρίζεται ότι εταιρεία είναι ανεξάρτητη από τα μέλη της είναι γνωστή ως η 

αρχή της Αγγλικής υπόθεσης:  
 α) Foss v Harbottle 

β) Norwich Pharmacal Co. v Customs and Excise Commissioners 

γ) Donoghue v Stevenson 

δ) Salomon v Salomon 

ε) Royal British Bank v Turquant 
. 

  
22) Ποια από τις πιο κάτω επιλογές δεν αποτελεί χαρακτηριστικό ιδιωτικής εταιρείας που συστήνεται σύμφωνα 

με τον περί Εταιρειών Νόμο;  
 α) Η δυνατότητα πρόσκλησης στο κοινό για αγορά μετοχών. 

β) Η δικαιοπρακτική ικανότητα. 

γ) Η διηνεκής διαδοχή. 

δ) Η περιορισμένη ευθύνη. 

ε) Η δυνατότητα κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας. 
. 

  
23) Η λέξη "εταιρεία" στον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ορίζεται ως:  

 α) "νομικό πρόσωπο με έδρα την Κύπρο". 

β) "εταιρεία που συστάθηκε και γράφτηκε βάσει του παρόντος Νόμου ή υφιστάμενη Εταιρεία". 

γ) "ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών". 

δ) "εταιρεία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)". 

ε) Το Κεφ. 113 δεν περιέχει ορισμό της λέξης "εταιρεία". 
. 
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24) Προϋπόθεση για την εγγραφή μίας εταιρείας είναι η επιλογή κατάλληλου ονόματος το οποίο πληροί τα 
κριτήρια του Εφόρου Εταιρειών (δεν θεωρείται ανεπιθύμητο) και η εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης του. 
Ποιος από τους πιο κάτω παράγοντες δεν είναι παράγοντας που οδηγεί τον Έφορο Εταιρειών σε απόρριψη 
προτεινόμενου ονόματος:  
 
 

 α) Το προτεινόμενο όνομα προσομοιάζει με ονόματα εγγεγραμμένων οργανισμών στο Μητρώο του 
Εφόρου Εταιρειών. 

β) Το προτεινόμενο όνομα προσομοιάζει με εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα χωρίς την εξασφάλιση 
σχετικής συγκατάθεσης. 

γ) Το προτεινόμενο όνομα είναι παραπλανητικό ή ανεπιθύμητο. 

δ) Το προτεινόμενο όνομα δεν περιλαμβάνει τα αρχικά των προτιθέμενων μετόχων της υπό σύσταση 
εταιρείας. 

ε) Το προτεινόμενο όνομα περιέχει περιοριστικές λέξεις ή εκφράσεις χωρίς την εξασφάλιση σχετικής 
συγκατάθεσης από την αρμόδια κυβερνητική αρχή ή το αρμόδιο σώμα 

. 

  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 
απαντήσεις σε όλες τις υπο-ερωτήσεις. Η πρώτη υπο-ερώτηση φέρει 4 βαθμούς και κάθε μια από τις 
λοιπές υπό-ερωτήσεις φέρει 3 βαθμούς.) 

  
25) Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις το εταιρικό πέπλο άρθηκε από Κυπριακό Δικαστήριο; 

 α) Για πληρωμή αποζημίωσης για πλεονασμό, όπου υπάλληλος μιας οικογενειακής εταιρείας 
μεταφέρθηκε σε άλλη εταιρεία, που είχε τους ίδιους μετόχους και τους ίδιους διευθυντές µε την πρώτη 
εταιρεία. Το δικαστήριο έκρινε ότι η εργοδότηση από την πρώτη εταιρεία θεωρείται ότι έχει διακοπεί και 
ότι στην περίπτωση αυτή δεν μπορούσε να αρθεί ο πέπλος της νομικής προσωπικότητας της πρώτης 
εταιρείας, ώστε να λεχθεί ότι συνεχίστηκε η εργοδότηση από την πρώτη εταιρεία. 

β) Για την αποφυγή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών δωρεάς ακίνητης ιδιοκτησίας σε εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης της οποίας οι μέτοχοι είναι μέλη και εξακολουθούν για μια πενταετία να είναι 
μέλη της οικογένειας του διαθέτη. 

γ) Για την επιβολή φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών για κέρδη από πώληση μετοχών θυγατρικής 
εταιρείας. 

δ) Όπου εταιρεία συστήθηκε, ανέλαβε περιουσιακά στοιχεία και εργασίες άλλης εταιρείας με τους ίδιους 
μετόχους μεπρόθεση να αποφύγει να εξοφλήσει τους εξ αποφάσεως πιστωτές της. 

ε) Όπου εταιρεία άνηκε σε ένα και μόνο μέτοχο είχε απόλυτο έλεγχο στις δραστηριότητες της. 
. 

  
26) Εταιρεία λογίζεται ότι είναι ανίκανη να πληρώσει τα χρέη της αν πιστωτής, με εκχώρηση ή διαφορετικά, που 

του χρωστεί η εταιρεία ποσό που υπερβαίνει [Α], επέδωσε στην εταιρεία [Β] απαίτηση υπογραμμένη από 
αυτόν η οποία απαιτεί από την εταιρεία να καταβάλει το ποσό που οφείλεται με τον τρόπο αυτό, και η 
εταιρεία για [Γ] αμέλησε να καταβάλει το ποσό ή να εξασφαλίσει ή να το διευθετήσει προς εύλογη 
ικανοποίηση του πιστωτή. 
Η πιο πάνω αναφορά είναι ορθή αντικαθιστώντας τα γράμματα Α, Β, και Γ με ποια από τις ακόλουθες 
επιλογές: 

 α) Α: τα €855, Β: παραδίνοντας στο γραμματέα της, Γ:  τις επόμενες τρεις εβδομάδες 

β) Α: τα €855, Β: παραδίνοντας στο εγγεγραμμένο γραφείο της, Γ: ένα μήνα 

γ) Α: τις €5.000, Β: παραδίνοντας στο εγγεγραμμένο γραφείο της, Γ: τις επόμενες τρεις εβδομάδες 

δ) Α: τις €5.000, Β: παραδίνοντας στο εγγεγραμμένο γραφείο της, Γ: ένα μήνα 

ε) Α: τις €50.000, Β: παραδίνοντας στο εγγεγραμμένο γραφείο της, Γ: ένα μήνα 
. 
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27) Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις σε σχέση με το δόγμα υπέρβασης εξουσιοδότησης (ultra vires) είναι 
λανθασμένη:  

 α) Μια εταιρεία έχει δικαίωμα και εξουσία να εκτελεί μόνο εκείνες τις πράξεις που καλύπτονται από τις 
εξουσίες που της παρέχει το ιδρυτικό της έγγραφο ή που είναι παρεμφερείς ή προκύπτουν από την 
ενάσκηση των ρητώς προνοουμένων εξουσιών της. 

β) Σύμφωνα με το άρθρο 33Α του περί Εταιρειών Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί, κάθε εταιρεία 
δεσμεύεται έναντι τρίτων από πράξεις ή συναλλαγές των αξιωματούχων της, έστω και εάν τέτοιες 
πράξεις ή συναλλαγές δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας εκτός όπου αποδεικνύεται ότι το 
τρίτο πρόσωπο γνώριζε ότι οι πράξεις ή συναλλαγές δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας ή δεν 
ήταν δυνατό λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, να το αγνοεί. 

γ) Όπου πράξη ή συναλλαγή υπερβαίνει τις εξουσίες που επιτρέπει ο νόμος να παρέχονται στους 
αξιωματούχους της Εταιρείας, τότε η πράξη θεωρείται άκυρη. 

δ) Ο Νόμος δεν παρέχει δικαιοπρακτική ικανότητα σε εταιρεία εκεί που δεν έχει σύμφωνα με το ιδρυτικό 
της έγγραφο, παρά μόνο προστατεύει απλά  καλόπιστους τρίτους από πράξεις που γίνονται για 
λογαριασμό της εταιρείας με το να δεσμεύει συμβατικά την εταιρεία έστω και αν οι πράξεις αυτές 
γίνονται καθ’ υπέρβαση των σκοπών της. 

ε) Τα Κυπριακά Δικαστήρια ουδέποτε εφάρμοσαν το δόγμα του ultra vires καθότι αναγνώρισαν ότι η 
αυστηρή εφαρμογή του δόγματος, μπορούσε να οδηγήσει συχνά σε αδικία, ιδιαίτερα σε σχέση με 
πρόσωπα που συναλλάσσονταν με την εταιρεία χωρίς γνώση οποιουδήποτε περιορισμού στους 
σκοπούς της. 

. 

  
28) Αναφορικά με την διοίκηση εταιρείας, ποια από τις πιο κάτω αναφορές είναι λανθασμένη; 

 α) Ο διαχωρισμός εξουσιών μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης εταιρείας 
εξαρτάται από την ερμηνεία του καταστατικού της. 

β) Όπου εξουσίες δίδονται με το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν μπορεί 
να επέμβει στην άσκηση τους. 

γ) Όπου ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 καθορίζει έγκριση ψηφισμάτων με συγκεκριμένη πλειοψηφία, 
το καταστατικό εταιρείας δεν δύναται να προβλέπει για μικρότερη πλειοψηφία. 

δ) Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, με σύνηθες ψήφισμα, να παύσει σύμβουλο πριν την λήξη της 
θητείας του, εκτός αν το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει για μεγαλύτερη πλειοψηφία. 

ε) Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει γραμματέα. 
. 

  
29) Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις αναφορικά με το θέμα της πληρεξουσιότητας είναι λανθασμένη:  

 α) Η πραγματική πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου δύναται να είναι ρητή ή σιωπηρή. 

β) Η πληρεξουσιότητα θεωρείται σιωπηρή όταν αυτή συνάγεται από τα περιστατικά της υπόθεσης. 

γ) Φαινόμενη πληρεξουσιότητα είναι η εξουσία κάποιου προσώπου όπως αυτή φαίνεται σε τρίτους. 

δ) Φαινόμενη πληρεξουσιότητα δεν προϋποθέτει ρητή παράσταση. Αρκεί και συμπεριφορά με την οποία 
κάποιος παριστά ή επιτρέπει να παρίσταται πως κάποιος είναι αντιπρόσωπος του. 

ε) Η πληρεξουσιότητα θεωρείται ρητή, μόνο όταν αυτή παρέχεται γραπτώς. 
. 

  
30) Εταιρεία δύναται να παραλείψει τη λέξη "Λίμιτεδ" από το όνομα της εφόσον αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι:  

 α) έχει ως σκοπό της την προαγωγή της τέχνης. 

β) προτίθεται να διαθέτει τα κέρδη της ή άλλο εισόδημα στη Δημοκρατία. 

γ) επιτρέπεται η πληρωμή μερίσματος στα μέλη της μόνο μετά από ειδικό ψήφισμα. 

δ) το καταστατικό της δεν επιτρέπει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 

ε) είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση. 
. 
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31) Να επιλεγεί αυτό που ΔΕΝ ισχύει: Τηρουμένων των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, 
εταιρεία δύναται να αλλάξει τις διατάξεις του ιδρυτικού εγγράφου που αφορούν τους σκοπούς της, στην 
έκταση που κρίνεται απαραίτητο για να δυνηθεί (μεταξύ άλλων):  

 α) να διεξάγει τις εργασίες της οικονομικότερα ή περισσότερο αποτελεσματικά. 

β) να επιτύχει τον κύριο σκοπό της με νέες ή βελτιωμένες μεθόδους. 

γ) να καθορίσει απαρτία σε γενικές συνελεύσεις της. 

δ) να πωλήσει ή διαθέσει ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησης της εταιρείας. 

ε) να συγχωνευθεί με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οργανισμό προσώπων. 
. 

  
32) Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις αναφορικά με την εγκυρότητα συναλλαγών που συνάπτονται εκ μέρους 

εταιρείας είναι ορθή; 
 α) Οι εκ του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού, περιορισμοί στις εξουσίες των αξιωματούχων της 

Εταιρείας, δύνανται να αντιταχθούν έναντι τρίτων προσώπων εάν έχουν δημοσιευτεί. 

β) Η εταιρεία δεσμεύεται έναντι τρίτων από πράξεις των αξιωματούχων της σε περίπτωση που τέτοιες 
πράξεις δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας, έστω και αν το τρίτο πρόσωπο γνώριζε ότι οι 
πράξεις δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 

γ) Η δημοσίευση του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της εταιρείας αποτελεί, από μόνη της, επαρκή 
απόδειξη γνώσης από μέρους τρίτου προσώπου ότι συγκεκριμένες πράξεις δεν εμπίπτουν στους 
σκοπούς της εταιρείας 

δ) Η εταιρεία δεσμεύεται έναντι τρίτων από πράξεις των αξιωματούχων της, έστω και εάν τέτοιες πράξεις 
ή συναλλαγές δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας, εκτός εάν τέτοιες πράξεις ή συναλλαγές 
τελούνται καθ' υπέρβαση των εξουσιών, που ο νόμος παρέχει ή επιτρέπει να παρέχονται στους 
συγκεκριμένους αξιωματούχους. 

ε) Καμία από τις πιο πάνω δηλώσεις δεν είναι ορθή. 
. 

  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 
απαντήσεις σε όλες τις υπο-ερωτήσεις. Η πρώτη υπο-ερώτηση φέρει 4 βαθμούς και κάθε μια από τις 
λοιπές υπό-ερωτήσεις φέρει 3 βαθμούς.) 

  
33) Σε ποιο από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά δεν διαφέρουν ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες;  

 α) Στο μέγιστο επιτρεπόμενο μετοχικό κεφάλαιο. 

β) Στο ελάχιστο επιτρεπόμενο μετοχικό κεφάλαιο. 

γ) Στον ελάχιστο επιτρεπόμενο αριθμό μελών. 

δ) Στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό μελών. 

ε) Στον ελάχιστο επιτρεπόμενο αριθμό συμβούλων. 
. 

  
34) Ο κανόνας του κοινοδικαίου ότι πρόσωπο που συναλλάσσεται με εταιρεία με καλή πίστη μπορεί να 

βασιστεί στον κανόνα ότι όλα έγιναν σωστά και νομότυπα και δεν έχει υποχρέωση να εξετάσει κατά πόσο 
οι κανόνες εσωτερικής διοίκησης της εταιρείας έχουν ακολουθηθεί κανονικά είναι γνωστός και ως ο 
κανόνας της υπόθεσης:  

 α) Foss v Harbottle 

β) Norwich Pharmacal Co. v Customs and Excise Commissioners 

γ) Donoghue v Stevenson 

δ) Salomon v Salomon 

ε) Royal British Bank v Turquant 
. 
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35) Οι μέτοχοι εταιρείας είναι υπόχρεοι να καταβάλουν στην εταιρεία το ποσό το οποίο συμφώνησαν να 
καταβάλουν σε σχέση με ποιο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της;  

 α) Του ονομαστικού κεφαλαίου. 

β) Του εκδομένου κεφαλαίου. 

γ) Του τυπικού κεφαλαίου. 

δ) Του μερίσματος. 

ε) Του μη κληθέντος κεφαλαίου. 
. 

  
36) Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις που αφορούν κεφάλαιο δημοσίων εταιρειών είναι λανθασμένη;  

 α) Το ελάχιστο κεφάλαιο δημόσιας εταιρείας πρέπει να είναι €15,000. 

β) Δεν γίνεται παραχώρηση μετοχών εκτός αν πληρωθεί ποσό ίσο τουλάχιστο με το 25% της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής. 

γ) Οι μετοχές που παραχωρούνται για αντάλλαγμα άλλο από μετρητά δεν μπορούν να παραχωρούνται 
εκτός έναντι εισφοράς στοιχείων ενεργητικού δεκτικών οικονομικής αποτίμησης σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου 

δ) Όταν, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών μετά από αύξηση κεφαλαίου, προβλέπεται η καταβολή ποσού 
υπέρ το άρτιον, το ποσόν αυτό πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο. 

ε) Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε πρόσκληση προς το κοινό για αγορά μετοχών. 
. 

  
37) Ποιο από τα ακόλουθα δεν αποτελεί βασικό δικαίωμα που παρέχει μετοχή στον κάτοχο της, τηρουμένων 

των προνοιών του καταστατικού;  
 α) Το δικαίωμα συμμετοχής σε μέρισμα. 

β) Το δικαίωμα στην περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, μετά την πληρωμή των χρεών, συμμετοχής στη 
διανομή των περιουσιακών της στοιχείων. 

γ) Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και ελέγχου στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 

δ) Το δικαίωμα λήψης ειδοποίησης για γενική συνέλευση. 

ε) Το δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση. 
. 

  
38) Εταιρεία δύναται να ακυρώσει μετοχές οι οποίες δεν λήφθηκαν ή δεν συμφωνήθηκε να ληφθούν από 

οποιοδήποτε πρόσωπο, και να ελαττώσει το ποσό του μετοχικού της κεφαλαίου με το ποσό των μετοχών 
που ακυρώθηκαν με τον τρόπο αυτό. Τηρουμένων των προνοιών του καταστατικού της, για να επιτευχθεί 
τέτοια ακύρωση μετοχών απαιτείται:  

 α) Σύνηθες ψήφισμα. 

β) Έκτακτο ψήφισμα. 

γ) Ειδικό ψήφισμα. 

δ) Ειδικό ψήφισμα και έγκριση Δικαστηρίου. 

ε) Ομόφωνο ψήφισμα. 
. 

  
39) Ποια από τις πιο κάτω αναφορές είναι ορθή; «Μονομερής ανάκληση ή τερματισμός σχέσης 

αντιπροσώπευσης…  
 α) … δεν δεσμεύει τον εντολέα προς τρίτα πρόσωπα που δεν έχουν ειδοποίηση της ανάκλησης». 

β) … δεσμεύει τρίτα πρόσωπα ανεξαρτήτως εάν έχουν γνώση της ανάκλησης». 

γ) … δεν ισχύει χωρίς την συγκατάθεση του αντιπροσώπου». 

δ) … δεν δεσμεύει τον εντολέα έναντι τραπεζικών ιδρυμάτων». 

ε) … ανακαλεί και τερματίζει την πραγματική και την φαινόμενη πληρεξουσιότητα». 
. 
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40) Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις αναφορικά με εξαγοράσιμες προνομοιούχες μετοχές είναι ορθή:  
 α) Εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές δεν εξαγοράζονται εκτός µόνο από τα κέρδη της εταιρείας που 

διαφορετικά θα τα διάθεταν για την πληρωμή μερίσματος ή από το προϊόν νέας έκδοσης μετοχών που 
γίνεται για το σκοπό της εξαγοράς. 

β) Η εξαγορά από την εταιρεία προνομιούχων μετοχών θεωρείται ότι μειώνει το ποσό του εγκεκριμένου 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

γ) Ιδιωτική εταιρεία δύναται να εκδίδει εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές ανεξαρτήτως των προνοιών 
του καταστατικού της. 

δ) Εξαγοράσιμες προνομοιούχες μετοχές υπόκεινται σε εξαγορά μόνο κατ΄εκλογή της εταιρείας. 

ε) Εξαγοράσιμες προνομοιούχες μετοχές δύνανται να εξαγοράζονται αν είναι μερικώς πληρωμένες. 
. 

  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
(Να δοθούν λόγοι για την απάντηση. Η ερώτηση φέρει 25 βαθμούς.) 
 
Ο κ. Πετρίδης με τον κ. Κυριακίδης διατηρούσαν στα πλαίσια άτυπου συνεταιρισμού και σε ισότιμη βάση, 
επιχείρηση εστιατορίου στο χωριό Λεύκαρα. Πριν ένα περίπου χρόνο ο κ. Πετρίδης πρότεινε στον κ. Κυριακίδη 
να θέσουν τη συνεργασία τους σε οργανωμένη βάση, με την ίδρυση εταιρείας η οποία θα αναλάμβανε τις μέχρι 
τότε δραστηριότητές τους, αυτοί δε θα έπαιρναν σε αντάλλαγμα ανάλογο αριθμό μετοχών. Ο κ. Κυριακίδης 
δέχθηκε την εισήγηση και, έτσι, ίδρυσαν την εταιρεία P&Κ Ttavas Limited δίνοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία 
έναντι 500 μετοχών ο καθένας. Διευθυντές της εταιρείας ήταν οι δύο μέτοχοι. Μερικούς μήνες μετά την ίδρυση 
της εταιρείας, ο κ. Πετρίδης άρχισε να δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις του με τον κ. Κυριακίδη, 
συμπεριφερόμενος αυταρχικά και προσβάλλοντάς τον ως άσχετο, συμπεριφορά η οποία προκαλούσε 
προβλήματα στο χώρο εργασίας της εταιρείας. Οι προσπάθειες του κ. Κυριακίδη να πωλήσει το δικό του μερίδιο 
στον κ. Πετρίδη ή να αγοράσει το μερίδιο του τελευταίου απέτυχαν γιατί ο κ. Πετρίδης αρνείτο. Η συμπεριφορά 
του κ. Πετρίδη έδειχνε ότι πρόθεση του ήταν να εκδιώξει τον κ. Κυριακίδη από την επιχείρηση. 
 
Καθ΄ όλη την περίοδο της όξυνσης των σχέσεων η σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ήταν 
αδύνατη αφού οι συνέταιροι δεν μιλούσαν καν μεταξύ τους. Επίσης, ο κ. Κυριακίδης αντιλήφθηκε ότι ο κ. 
Πετρίδης άρχισε να κατασκευάζει και να πωλεί τταβά μόνος του, οικειοποιούμενος τον εξοπλισμό, την εμπορική 
εύνοια και το ενεργητικό της εταιρείας. 
 
Ο κ. Κυριακίδης σας ζητά να τον αντιπροσωπεύσετε δικαστικώς. Συμβουλέψτε τον κ. Κυριακίδη αναφορικά με τη 
δικαστική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο δικονομικό μέτρο που θα 
πρέπει να ληφθεί και στο νομικό πλαίσιο που θα διέπει τη διαδικασία.  

  
 


