
Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 151(Ι) του 2000 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
Συνοπτικός τίτλος. 
Κεφ. 113. 
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2000 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 

  

Αντικατάσταση του 
άρθρου 33Α 
του βασικού 
νόμου. 
Ν.21(Ι)/97. 

2. Το άρθρο 33Α του βασικού νόμου, (το οποίο προσετέθη με το άρθρο 2 του περί 
Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 1997), καταργείται και αντικαθίσταται από το εξής 
νέο άρθρο 33Α: 
«Εγκυρότητα 
συναλλαγών που 
συνάπτονται εκ 
μέρους της 
Εταιρείας. 

33Α.-(1) Η 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 εάν τέτοιες πράξεις ή συναλλαγές τελούνται 
καθ' υπέρβαση των εξουσιών, που ο νόμος παρέχει ή επιτρέπει να παρέχονται 
στους συγκεκριμένους αξιωματούχους: 

  Νοείται ότι, η εταιρεία δε δεσμεύεται έναντι τρίτων σε περίπτωση που 
τέτοιες πράξεις ή συναλλαγές δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας, εάν 
και εφόσον, η εταιρεία αποδείξει 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: 

  Νοείται περαιτέρω, ότι η δημοσίευση του ιδρυτικού εγγράφου και 
καταστατικού της εταιρείας δεν αποτελεί, από μόνη της, επαρκή απόδειξη 
γνώσης από μέρους τρίτου προσώπου. 

  (2) Οι εκ του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού ή οι εξ αποφάσεως των 
συμβούλων της εταιρείας, περιορισμοί στις εξουσίες των αξιωματούχων της 
Εταιρείας, δε δύναται να αντιταχθούν έναντι τρίτων προσώπων, ακόμα και εάν 
έχουν δημοσιευτεί.». 

Αντικατάσταση του 
υπότιτλου στο 
ΜΕΡΟΣ IV του 
βασικού νόμου. 

3. Το ΜΕΡΟΣ IV του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του υπότιτλου 
«Εγγεγραμμένο Γραφείο και Όνομα» (κάτω από τον τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ») 
και την αντικατάστασή του από τον ακόλουθο νέο υπότιτλο: 

 «Εγγεγραμμένο Γραφείο, Δημοσίευση Ονόματος και Αναγραφή Στοιχείων σε 
Εμπορικά Έγγραφα.». 
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4. Το άρθρο 103 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 103 του 
βασικού νόμου. (α) Με τη διαγραφή της τελείας μετά τη λέξη «εταιρεία», στον πλαγιότιτλο και την 

προσθήκη των λέξεων «και αναγραφή στοιχείων σε εμπορικά έγγραφα.»· 

(β) με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) των λέξεων «το όνομά της 
γραμμένο» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τη λέξη «γραμμένα»· 

 

(γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου με άνω και κάτω τελεία 
και την προσθήκη σε αμέσως επόμενη γραμμή των πιο κάτω νέων υποπαραγράφων: 

 

                «(i) το όνομα της εταιρείας· 
 

(ii) τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας·  

(iii) κατά πόσο πρόκειται για ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία· 
 

(iv) το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας· 
 

(ν) εάν στα έγγραφα γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, η ένδειξη πρέπει να 
αναφέρει το παραχωρηθέν και πληρωθέν κεφάλαιο· 

 

(vi) εάν συντρέχει λόγος, την κατάσταση εκκαθαρίσεως στην οποία ευρίσκεται η 
εταιρεία·»· και 

 

(δ) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) ως εξής:  

(i) με τη διαγραφή των λέξεων «αναγράφει ή επισυνάπτει» (πρώτη γραμμή) και την 
αντικατάστασή τους με τη λέξη «δημοσιεύει»· και 

 

(ii) με την προσθήκη μετά τη λέξη «της» (πρώτη γραμμή) της ακόλουθης φράσης:  

«και δεν αναγράφει στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) τα 
στοιχεία που απαριθμούνται στις υποπαραγράφους (i)-(vi) της παραγράφου (γ) του εδαφίου 
(1).». 

 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 192 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: Τροποποίηση του 
άρθρου 192 του 
βασικού νόμου. (α) Με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της παραγράφου (α)· 

(β) με την προσθήκη της λέξης «και» στο τέλος της παραγράφου (β)· και 

(γ) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ)· 
 

ατά πόσο δύναται να ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας από μόνος του, ή κατά πόσο οφείλει να 
ενεργεί από κοινού με τους άλλους συμβούλους.». 

 

6. Το άρθρο 211 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στην παράγραφο (δ) 
των λέξεων «κάτω από δύο στην περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας, ή» (πρώτη και δεύτερη 
γραμμή) και των λέξεων «οποιασδήποτε άλλης» (δεύτερη και τρίτη) και την αντικατάσταση 
των τελευταίων με τη λέξη «δημόσιας.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 211 του 
βασικού νόμου. 

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 365 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: Τροποποίηση του 
άρθρου 365 του 
βασικού νόμου. (α) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) 

και την αντικατάστασή της με άνω τελεία· και 

(β) με την προσθήκη μετά την παράγραφο (β) της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):  

«(γ) τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (3), να ζητήσει όπως τα 
αντίγραφα, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (β), εκδοθούν χωρίς 
πιστοποίηση από τον Έφορο.». 
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