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Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 
105 του 1985 
198 του 1986 
190 του 1990 

41(1) του 1994 
15(1) του 1995 
21(1) του 1997. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 209 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 82(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο 
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρο 209 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22 του 

περί Δικαστηρίων Νόμου, το Επαρχιακό Δικαστήριο της 
επαρχίας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο εται

ρείας έχει δικαιοδοσία εκκαθάρισης οποιασδήποτε εται

ι του Ϊ980 ρείας εγγεγραμμένης στη Δημοκρατία: 
35 του 1982 . . , , „ , c ς 
16 του 1983 Νοείται οτι για τον καθορισμό του κατά ποσό διαδι
29 του 1983 κασία εμπίπτει στην αρμοδιότητα Ανώτερου Επαρχια
16 του 1984 κ ο υ Δικαστή ή Επαρχιακού Δικαστή, θα λαμβάνεται 
5ΐ του 1984 υπόψη το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
93 του 1984 π ο υ καταβλήθηκε ή πιστώθηκε ότι καταβλήθηκε: 

«14 του 1960 
50 του 1962 
11 του 1963 
8 του 1969 
40 του 1970 
58 του 1972 

Νοείται περαιτέρω ότι οποιοδήποτε παρεμπίπτον 

(β) 

18 του 1985 
71 του 1985 , 
89 του 1985 διάταγμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθαρι
96 του 1986 σης5 τηρουμένου του περί Δικαστηρίων Νόμου, δύναται 

317 τ ο υ 1987 « /  » ' < » > τ^ · Α » » Τ

49 του 1988 ν α εκδοθεί απο Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή ή Επαρ
64 του 1990 χιακό Δικαστή, ανεξάρτητα από το εάν η διαδικασία δε 

149 του ΐ99ΐ θα ήταν της αρμοδιότητας Ανώτερου Επαρχιακού Δικα
237 του ΐ99ΐ στή ή Επαρχιακού Δικαστή, σύμφωνα με τ ις πρόνοιες 

43(1) ίου 1992 τ ο υ π α 0 ο ν τ ° ς εδαφίου.»· και 
102(1) του 1992 
26(1) του 1993 
82(1) του 1995 
102(1) του 1996 
4(1) του 1997 
53(1) του 1997 
90(1) του 1997 
27(1) του 1998 
53(1) του 1998 
110(1) του 1998 
34(1) του 1999. 

με την κατάργηση του εδαφίου (2) αυτού και την αναρίθμηση του υφι

στάμενου εδαφίου (3) σε εδάφιο (2). 


