
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 135(Ι) του 2000  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρονται ως 
«ο βασικός νόμος»). 

Συνοπτικός τίτλος. 
Κεφ. 113. 

9 του 1968  
76 του 1977 
 17 του 1979  
105 του 1985  
198 του 1985  

19 του 1990  
41(Ι) του 1994  
15(Ι) του 1995 
21(Ι) του 1997  
82(Ι) του 1999  

149(Ι) του 1999  
2(Ι) του 2000. 

  

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 57, των 
ακόλουθων νέων άρθρων 57Α, 57Β, 57Γ, 57Δ, 57Ε: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 

προσθήκη νέων 
άρθρων. «Δικαίωμα εταιρείας 

για εξαγορά ή 
απόκτηση δικών της 
μετοχών. 

57Α.—(1) Εταιρεία δύναται να εξαγοράζει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκτά τις δικές της μετοχές απευθείας ή μέσω προσώπου το οποίο ενεργεί μεν 
επ' ονόματι του, αλλά για λογαριασμό της, εφόσον— 
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(α) Η εταιρεία έχει εγκρίνει με ειδική απόφαση σε γενική της 
συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό της 
συμβούλιο για απόκτηση μετοχών της ίδιας της εταιρείας 
μέσα σε χρονικά πλαίσια δώδεκα μηνών από της ημερομηνίας 
λήψεως της αποφάσεως και έχει καθορίσει τους 
όρους και τον τρόπο απόκτησής τους και ειδικά τον ανώτατο 
αριθμό μετοχών που είναι δυνατό να αποκτηθούν, τη 
διάρκεια κατοχής τους, η οποία δε δύναται να υπερβαίνει  
τα δύο χρόνια και, σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση 
απόκτησής τους έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, την 
ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς τους, η οποία στην 
περίπτωση εταιρείας της οποίας εισηγμένοι τίτλοι είναι 
στο Χρηματιστήριο δε θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν 
του πέντε επί τοις εκατόν (5%) του μέσου όρου της τιμής 
της αγοράς της μετοχής της εταιρείας κατά τις τελευταίες 
πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια 
της εν λόγω αγοράς: 

Νοείται ότι οι σύμβουλοι και οι διευθυντές της εταιρείας 
έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την τήρηση των 
προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (β),  
(γ) και (δ) πιο κάτω. 

(β) Το σύνολο της ονομαστικής αξίας μετοχών εταιρείας που 
αποκτήθηκαν από την ίδια την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων 
των μετοχών τις οποίες η εταιρεία ήδη κατείχε 
από προηγουμένως και τις οποίες διατηρεί σε χαρτοφυλάκιο 
και των μετοχών τις οποίες πρόσωπο το οποίο ενεργούσε 
επ' ονόματι του, αλλά απέκτησε για λογαριασμό της εν λόγω 
εταιρείας, δε δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνο να υπερβαίνει 
το δέκα τοις εκατόν (10%) του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το 
είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) του μέσου όρου της αξίας 
των πράξεων, το οποίο στην περίπτωση εταιρείας της οποίας 
τίτλοι είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο, έτυχε 
διαπραγμάτευσης κατά τις τελευταίες τριάντα μέρες, 
οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μικρότερο: 

Νοείται ότι τούτο δεν επηρεάζει την υποχρέωση εταιρείας 
της οποίας τίτλοι είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο όπως 
εφαρμόζει τις διατάξεις του Κανονισμού 61(Ζ) των 
Χρηματιστηριακών Κανονισμών όσον αφορά τη διασπορά 
κεφαλαίου. 

(γ) Το χρηματικό αντίτιμο της πράξης απόκτησης από εταιρεία 
των δικών της μετοχών καταβάλλεται από τα 
πραγματοποιηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη. 

(δ) Το τίμημα των αποκτηθεισών μετοχών είναι πλήρως εξοφληθέν.  
(ε) Στην περίπτωση εταιρείας της οποίας τίτλοι είναι εισηγμένοι  

στο Χρηματιστήριο γνωστοποιείται αμέσως στο Συμβούλιο 
του Χρηματιστηρίου και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
αμέσως η πρόθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας 
όπως λάβει απόφαση για σύγκληση γενικής συνέλευσης, 
με απώτερο σκοπό τη λήψη αποφάσεως για αγορά από την 
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εταιρεία των δικών της μετοχών, προς στήριξη της τιμής τους σε 
περιπτώσεις που κρίνεται ότι η εν λόγω τιμή είναι σημαντικά 
χαμηλότερη από την τιμή που αντιστοιχεί στα δεδομένα της 
αγοράς και στην οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της 
εταιρείας: 

Νοείται ότι η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης 
γνωστοποιείται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου και στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν από την έναρξη της 
χρηματιστηριακής συνάντησης η οποία έπεται της απόφασης, 
(στ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για αγορά δικών της 
μετοχών δημοσιεύεται τουλάχιστο δέκα μέρες πριν από την 
έναρξη των πράξεων αγοράς σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες 
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και η σχετική δημοσίευση 
πρέπει να περιλαμβάνει τους βασικούς όρους της συναλλαγής και 
να εξειδικεύει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εταιρεία 
προτίθεται να προχωρήσει σε αγορές: 

Νοείται ότι η δημοσίευση ανακοίνωσης πρέπει να 
επαναλαμβάνεται κάθε φορά που η εταιρεία εφαρμόζει την 
απόφαση της γενικής συνέλευσης για αγορά μετοχών,  

(ζ) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται 
αμέσως να καταρτίζει κατάλογο των μετόχων από τους οποίους 
προήλθαν οι αποκτηθείσες μετοχές, ο οποίος γνωστοποιείται, 
στην περίπτωση εταιρείας της οποίας τίτλοι είναι εισηγμένοι στο 
Χρηματιστήριο, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο 
Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου και ανακοινώνεται στους 
μετόχους στην πρώτη γενική συνέλευση που ακολουθεί την 
περίοδο των αγορών: 
Νοείται ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, προβαίνοντας 
στην πιο πάνω γνωστοποίηση, τεκμηριώνει δεόντως την απόφασή 
του για απόκτηση από την εταιρεία των δικών της μετοχών, 
αποδεικνύοντας—  
(α) Την πτωτική τάση της τιμής της μετοχής κατά τη 

στιγμή της αγοράς, και  
(β) προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελεγκτών ότι η τιμή αυτή 
είναι σημαντικά χαμηλότερη από την τιμή που αντιστοιχεί στην 
πραγματική αξία της μετοχής αυτής,  
(η) Η πράξη με την οποία συντελείται η απόκτηση από εταιρεία 
των δικών της μετοχών κοινοποιείται εντός δεκατεσσάρων 
ημερών στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη με 
δήλωση της ίδιας της εταιρείας, υπογεγραμμένης από ένα 
διευθυντή και το γραμματέα της, και φέρει τέλος, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία η απόκτηση από εταιρεία των δικών της 
μετοχών καθίσταται επειγόντως αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθεί 
επικείμενη σοβαρή ζημιά στην εταιρεία, όπως είναι μεταξύ άλλων η πτώση 
της αγοραστικής αξίας της μετοχής κάτω της πραγματικής της αξίας, όπως 
αυτή καθορίζεται από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της εταιρείας, η 
εταιρεία δύναται να προχωρήσει σε πράξη απόκτησης των δικών της 
μετοχών χωρίς την προηγούμενη έγκριση γενικής συνέλευσης, νοουμένου 
ότι το διοικητικό συμβούλιο 
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 της θα ενημερώσει τους μετόχους της εταιρείας, σε έκτακτη γενική της 
συνέλευση, που θα πρέπει να συγκληθεί εντός δύο μηνών το αργότερο από την 
ημερομηνία της λήψεως της σχετικής απόφασης, για τους λόγους για τους οποίους 
έγινε η συγκεκριμένη πράξη απόκτησης ή εξαγοράς των εν λόγω μετοχών, για τον 
αριθμό και την ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, για το τμήμα του 
εκδοθέντος και πλήρως πληρωθέντος κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν και για 
την αξία των μετοχών αυτών: 

 Νοείται ότι στην περίπτωση εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο η 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται με τη δέουσα αιτιολογία 
στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός 
δύο ημερών από τη λήψη τους. 

 (3)(α) Η έγκριση της γενικής συνέλευσης δεν είναι αναγκαία σε περίπτωση 
κατά την οποία μετοχές αποκτώνται από την ίδια την εταιρεία ή από πρόσωπο το 
οποίο ενεργεί επ' ονόματι του, αλλά για λογαριασμό της, με σκοπό οι μετοχές 
αυτές να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας 
συνδεδεμένης με αυτή. 

Εξαιρέσεις. 57Β.-(1) Πράξεις με τις οποίες εταιρεία αποκτά τις δικές της μετοχές, 
εξαιρούνται από τις πρόνοιες του άρθρου 57Α, εφόσον: 

 (α) Οι μετοχές αποκτήθηκαν εις εκτέλεσιν αποφάσεως για μείωση του κεφαλαίου 
με βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου ή σε περίπτωση που αυτές 
αποκτήθηκαν με βάση το άρθρο 57 του παρόντος Νόμου, 

 (β) οι μετοχές αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση της περιουσίας της 
εταιρείας, 

 (γ) οι μετοχές έχουν αποκτηθεί χαριστικώς και έχουν εξοφληθεί πλήρως ή έχουν 
αποκτηθεί από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για 
γενόμενη αγορά, 

 (δ) οι μετοχές αποκτήθηκαν δυνάμει νομίμου υποχρεώσεως, η οποία προκύπτει 
από δικαστική απόφαση, με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων 
σε περίπτωση συγχωνεύσεως, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρείας, 
μεταφοράς της έδρας της στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών για τη 
μεταβίβαση των μετοχών της, 

 (ε) οι μετοχές αποκτήθηκαν από μέτοχο, αν ο τελευταίος δεν τις έχει εξοφλήσει, 

 (στ) οι μετοχές αποκτήθηκαν με σκοπό την αποζημίωση των μειοψηφούντων 
μετόχων των συνδεδεμένων εταιρειών, 

 (ζ) οι μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως και αποκτήθηκαν διά πλειστηριασμού, 
ύστερα από αναγκαστική εκτέλεση που είχε ως σκοπό την ικανοποίηση αξιώσεως 
της εταιρείας από τον κύριο των μετοχών αυτών. 

 (2) Εταιρεία η οποία αποκτά μετοχές στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους (β) έως (ζ) της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου προβαίνει 
σε μεταβίβασή τους το αργότερο μέσα σε προθεσμία τριών χρόνων από το χρόνο 
της απόκτησής τους, 
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 εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν με τον τρόπο αυτό, 
συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία έχει αποκτήσει από 
πρόσωπο το οποίο ενεργούσε επ' ονόματι του, αλλά για λογαριασμό της, δεν 
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) του καλυφθέντος κεφαλαίου.  

 (3) Σε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω μετοχές δεν έχουν μεταβιβαστεί 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο (2) πιο πάνω, αυτές 
ακυρώνονται με τη μείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο 
ποσό: 

 Νοείται ότι η μείωση αυτή είναι αναγκαία στο μέτρο που η απόκτηση των 
μετοχών που πρέπει να ακυρωθούν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του καθαρού 
ενεργητικού της εταιρείας σε ποσό κατώτερο από εκείνο του καλυφθέντος 
κεφαλαίου, ηυξημένου κατά τα αποθεματικά των οποίων ο παρών Νόμος δεν 
επιτρέπει τη διανομή. 

Υποχρέωση 
εταιρείας για 
μεταβίβαση των 
μετοχών της που 
αποκτήθηκαν κατά 
παράβαση διατάξεων 
του παρόντος Νόμου. 

57Γ. Εταιρεία η οποία αποκτά μετοχές κατά παράβαση των διατάξεων των 
άρθρων 57Α και 57Β έχει υποχρέωση για μεταβίβασή τους το αργότερο μέσα σε 
προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία συντέλεσης της πράξης απόκτησης 
τους: 

Νοείται ότι αν οι εν λόγω μετοχές δε μεταβιβαστούν μέσα στην προθεσμία 
αυτή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (3) του άρθρου 57Β.  

Προϋποθέσεις 
κατοχής από εταιρεία 
των δικών της 
μετοχών. 

57Δ.-(1) Όταν εταιρεία προβαίνει σε πράξη απόκτησης των δικών της 
μετοχών, είτε απευθείας είτε διά προσώπου που ενεργεί επ' ονόματι του, αλλά για 
λογαριασμό της, η κατοχή των μετοχών αυτών υπόκειται στις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

 (α) Τα δικαιώματα ψήφου και πληρωμής μερίσματος των μετοχών που 
αποκτήθηκαν με τον τρόπο αυτό αναστέλλονται. 

 (β) Αν οι μετοχές αυτές εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, τότε 
προστίθεται στο παθητικό αδιανέμητο αποθεματικό του ίδιου ύψους.  

 (2) Όταν εταιρεία αποκτά τις δικές της μετοχές, είτε απευθείας είτε διά 
προσώπου που ενεργεί επ' ονόματι του, αλλά για λογαριασμό της, στην ετήσια 
έκθεση της εταιρείας πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 (α) Οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους οι εν λόγω πράξεις. 

 (β) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και 
μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, καθώς και το τμήμα 
του καλυφθέντος κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν. 

 (γ) Σε περίπτωση κτήσεως ή μεταβιβάσεως έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, η 
αξία των μετοχών. 

 (δ) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και 
κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τμήμα του καλυφθέντος κεφαλαίου 
που αντιπροσωπεύουν. 
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Δικαίωμα εταιρείας 
για ενεχυρίαση των 
δικών της μετοχών. 

57Ε. Η ενεχυρίαση από την εταιρεία των δικών της μετοχών, είτε από την ίδια 
είτε από πρόσωπο που ενεργεί επ' ονόματι του, αλλά για λογαριασμό της, 
θεωρείται ως απόκτηση μετοχών κατά τον τρόπο που αναφέρεται στα άρθρα 57Α, 
στην παράγραφο (1) του άρθρου 57Β και στα άρθρα 57Δ και 53 του παρόντος 
Νόμου: 

 Νοείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις 
περιπτώσεις ενεχυρίασης αριθμού μετοχών μέσα στα πλαίσια διενεργούμενων 
τρεχουσών συναλλαγών εταιρείας με τράπεζες και λοιπούς πιστωτικούς 
οργανισμούς.». 
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