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Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 149(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ε Ι ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ν Ο Μ Ο 

Η Βουλή των Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητ ικός) 
τίτλος. ( ^ ρ . 2) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρε ιών Νόμο 

£Φ 9 του 1968 ( π ο υ σ τ ο £ξήζ ®α αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
76 του 1977 
17 του 1979 
105 του 1985 ' 
198 του 1986 
19 του 1990 

41(1) του 1994 
15(1) του 1995 
21(1) του 1997 
82(1) του 1999. 

Τροποποίηση 2. Ο βασικός νόμος τροποπο ιε ί τα ι με την προσθήκη στο τέλος του της ακό
του βασικού χ 0 υθης ειδικής διάταξης: 
νομού με την , 3 , 3 ^ , 3 

προσθήκη «Ειδική Ανεξάρτητα α π ό οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού ν ό μ ο υ και 
οι̂ ταΕ  διάταξη. τ ω ν κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, εταιρείες που είχαν 

εγγραφεί με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου πριν από τις 14 
Αυγούστου 1974, αφού ικανοποιήσουν τον Έφορο, Εταιρειών ότι 
είχαν την έδρα τους ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών τους ή ολό
κληρη την περιουσία τους σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή 

. και δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στις ελεύθερες περιοχές
(α) Παραμένουν εγγεγραμμένες στα σχετικά μητρώα του Εφό

ρου παρά το γεγονός ότι δεν υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις 
και άλλα έγγραφα που απαιτεί ο βασικός νόμος· 

(β) δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν τα αναγκαία έγγραφα για 
όσο χρονικό διάστημα δε δραστηριοποιούνται: 

Νοείται ότι οι μέτοχοι των εταιρειών αυτών μπορούν— 
. . ·  . · (i) Να μεταβιβάζουν τις μετοχές τους είτε δυνάμει κλη

ρονομικής διαδοχής είτε δυνάμει δωρεάς εν ζωή 
στους νόμιμους κληρονόμους τους· και 

(ii) να εξασφαλίζουν τα ανάλογα πιστοποιητικά, αφού 
ικανοποιήσουν τον Έφορο ότι δεν έχει επέλθει 
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που περιλαμβάνο
νται σε ετήσια έκθεση εταιρείας, όπως αυτά αναφέ
ρονται στο άρθρο 118 του βασικού νόμου· 

(γ) υποχρεούνται να υποβάλλουν τα αναγκαία έγγραφα και να 
καταβάλλουν τα αναγκαία τέλη και γενικά να συμμορφώνο
νται με όλες τις διατάξεις του βασικού νόμου και των 
κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν από την ημερο
μηνία κατά την οποία επαναδραστηριοποιούνται.». 


