
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός τίτλος. 

Κεφ.113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

46(Ι) του 1992 

96(Ι) του 1992 

41(Ι) του 1994 

15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003 

92(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2005 

129(Ι) του 2005 

130(Ι) του 2005 

98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 

70(Ι) του 2007 

71(Ι) του 2007 

 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί 

με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»). 
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131(Ι) του 2007 

186(Ι) του 2007 

87(Ι) του 2008 

41(Ι) του 2009 

49(Ι) του 2009. 

 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

 2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως:  

 

   

  (α) Με την αντικατάσταση σ’  αυτο της λέξης «κτήσεων» 

στην ερμηνεία του όρου «μητρώο κτήσεων», με τη λέξη 

«εξωτερικού», και 

    

  (β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά 

των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:  

    

   «"αγορά του εξωτερικού" σημαίνει το πολυμερές 

σύστημα, το οποίο διευθύνει ή εκμεταλλεύεται 

διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει ή 

διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων 

τρίτων για την αγορά ή/και την πώληση 

χρηματοοικονομικών μέσων, εντός του συστήματος και 

σύμφωνα με τους κανόνες του που δεν παρέχουν 

διακριτική ευχέρεια, κατά τρόπο που καταλήγει στη 

σύναψη σύμβασης σχετικής και χρηματοοικονομικά 

μέσα, εισηγμένα προς διαπραγμάτευση βάσει των 

κανόνων ή/και των συστημάτων του, και το οποίο 

ευρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας∙ και 

    

   "κοινή σφραγίδα" περιλαμβάνει και σφραγίδα που δεν 

αφήνει ανάγλυφο αποτύπωμα∙». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 33  του 

βασικού νόμου. 

 

3. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 33 του βασικού 

νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση σ’  αυτήν της φράσης «και να 

φέρει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας·» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση 

«και είτε να φέρει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας είτε όχι·». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με 

το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

 «Έγγραφα που 

υπογράφονται 

με βάση ρητή ή 

σιωπηρή 

εξουσιοδότηση. 

35.  Οποιοδήποτε έγγραφο, υπογεγραμμένο εκ μέρους 

εταιρείας, στην Κύπρο ή αλλού, από οποιοδήποτε 

πρόσωπο που ενεργεί με βάση ρητή ή σιωπηρή 

εξουσιοδότηση της εταιρείας, θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα 

που θα είχε εάν έφερε την κοινή σφραγίδα της εταιρείας:  

   

      Νοείται ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει να 

χρησιμοποιήσει τη σφραγίδα της, η σφραγίδα θα 

χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καταστατικού της εταιρείας.». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 41 του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

  

 «(5) Στην περίπτωση δημόσιας εταιρείας, η οποία εκδίδει πρόσκληση για 

εγγραφή προς το σκοπό εισαγωγής μετοχών ή άλλων τίτλων ή κινητών 

αξιών της σε αγορά του εξωτερικού και αναφορικά με την οποία δεν ισχύει 

η εξαίρεση του άρθρου 46Α, τόσο η πρόσκληση για εγγραφή όσο και 

οποιαδήποτε άλλα έγραφα που τη συνοδεύουν ή που  πρέπει να 

κατατίθενται για καταχώρηση, δύνανται να κατατίθενται σε γλώσσα 

ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογήν 
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της εταιρείας.». 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 46 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:  

 

  

 «Μη εφαρμογή 

των άρθρων 38 

έως 46 του 

Νόμου. 

114(Ι) του 2005. 

200(Ι) του 2004. 

46Α.  Οι διατάξεις των άρθρων 38 έως και 46 του Νόμου 

δεν εφαρμόζονται σε σχέση με μετοχές ή χρεωστικά 

ομόλογα, στα οποία έχει εφαρμογή ο περί Δημόσιας 

Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος και/ή ο 

περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών 

Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί 

Συναφών Θεμάτων Νόμος.». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 47Γ  του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 47Γ τροποποιείται με την προσθήκη της λέξης «δημόσια», 

αμέσως μετά τη λέξη «Όταν», στην αρχή του άρθρου αυτού. 

 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 53 του 

βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(3) Σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας, η απαγόρευση του εδαφίου (1) 

δεν ισχύει εφόσον - 

  

 (α) η ιδιωτική εταιρεία δεν είναι θυγατρική εταιρεία οποιασδήποτε 

εταιρείας που είναι δημόσια εταιρεία, και 

   

 (β) η σχετική ενέργεια έχει εγκριθεί σε οποιοδήποτε χρόνο, με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης εταιρείας που εγκρίθηκε με 

πλειοψηφία πέραν του  90% των ψήφων όλων των εκδομένων 

μετοχών της εταιρείας: 

   

        Νοείται ότι, η εξαίρεση του παρόντος εδαφίου δεν επηρεάζει 
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την υποχρέωση συμμόρφωσης με οποιοδήποτε άλλο άρθρο του 

παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 57  του 

βασικού νόμου. 

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 57 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων «κατ΄ εκλογή της εταιρείας:» 

(τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «κατ΄ εκλογή της εταιρείας ή του 

μετόχου:». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 61  του 

βασικού νόμου. 

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 61 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

  

 (α) Με την αντικατάσταση σ’  αυτό του κόμματος στο τέλος της 

παραγράφου (στ) αυτού, με τη λέξη «ή», και  

   

 (β) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ), αμέσως 

μετά την παράγραφο (στ): 

   

  «(ζ) μετατρέψει οποιεσδήποτε μετοχές που ανήκουν σε ορισμένη 

τάξη μετοχών σε άλλη τάξη μετοχών, είτε η μετατροπή αυτή γίνει 

με ψήφισμα, είτε αυτόματα με βάση τους όρους έκδοσης των 

σχετικών μετοχών,». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 73  του 

βασικού νόμου. 

11. Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας τέλος της επιφύλαξης του με άνω και κάτω 

τελεία και την αμέσως μετά προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  

       «Νοείται περαιτέρω ότι, στηδν περίπτωση οποιασδήποτε δημόσιας 

εταιρείας της οποίας οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι ή κινητές αξίες έχουν τύχει 

διαπραγμάτευσης σε αγορά του εξωτερικού, είναι νόμιμη για την εταιρεία 

η καταχώρηση μεταβίβασης μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων της 

εταιρείας, έστω και αν δεν παραδοθεί κατάλληλο μεταβιβαστικό έγγραφο 

στην εταιρεία, νοουμένου ότι η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 
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με το νόμο ή κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της σχετικής 

αγοράς.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 90 του 

βασικού νόμου. 

12. Το άρθρο 90 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  

 (α) Με την ένθεση, στο εδάφιο (1) αυτού, του σημείου του κόμματος 

και  των λέξεων «,ως επίσης και κάθε τροποποίηση, εκχώρηση ή 

άλλη αλλαγή σε αυτή,» αμέσως μετά τις λέξεις «κάθε 

επιβάρυνση» (πρώτη γραμμή). και 

   

 (β) με την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος του εδαφίου (2) 

αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την, αμέσως μετά, προσθήκη 

της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   

        «Νοείται ότι, οι περιπτώσεις, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το 

παρόν άρθρο, περιλαμβάνουν τις  περιπτώσεις - 

   (α) ενεχυρίασης μετοχών εταιρειών και όλων 

των δικαιωμάτων που απορρέουν από 

αυτήν, 

     

   

43(Ι) του 2004. 

(β) συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικών 

εξασφαλίσεων εντός της έννοιας του περί 

των Συμφωνιών Παροχής 

Χρηματοοικονομικής Εξασφάλισης Νόμου, 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και 

εφαρμόζεται.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 101 του 

βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 101 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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 (α) Με τη διαγραφή της τελείας από το τέλος του, και 

   

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Δημοκρατία» (έκτη 

γραμμή) της φράσης «και έχει εγγραφεί ως αλλοδαπή εταιρεία 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 347.». 

   

Αντικατάσταση 

των άρθρων 114 

έως 117  του 

βασικού νόμου. 

 14. Τα άρθρα 114 έως 117 του βασικού νόμου διαγράφονται και 

αντικαθίστανται με τα ακόλουθα νέα άρθρα:  

 

   

  «Εξουσία σε 

εταιρεία να 

τηρεί μητρώο 

εξωτερικού. 

114-(1)  Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο, της οποίας 

οι σκοποί περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή εργασίας σε 

οποιοδήποτε μέρος εκτός της Δημοκρατίας ή της 

οποίας οι μετοχές τυγχάνουν  διαπραγμάτευσης σε 

αγορά του εξωτερικού, και/ή μέλη της οποίας 

κατοικούν σε οποιοδήποτε μέρος εκτός της 

Δημοκρατίας, δύναται να μεριμνά ώστε να τηρείται 

σε οποιοδήποτε τέτοιο μέρος, στο οποίο διεξάγει 

εργασία ή στο οποίο ευρίσκεται η σχετική αγορά ή 

στο οποίο κατοικούν μέλη της, κλαδικό μητρώο των 

μελών (που στον παρόντα Νόμο θα αναφέρεται ως 

«μητρώο εξωτερικού»). 

    

      (2)  Η εταιρεία δίνει στον έφορο εταιρειών 

ειδοποίηση του τόπου του γραφείου, όπου τηρείται 

οποιοδήποτε μητρώο εξωτερικού, και 

οποιασδήποτε αλλαγής του τόπου αυτού και, αν 

παύσει η λειτουργία του, της παύσης αυτής, και 

οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση δίνεται εντός 

δεκατεσσάρων (14) ημερών από την έναρξη 

λειτουργίας του γραφείου ή της αλλαγής ή της 

παύσης λειτουργίας, ανάλογα με την περίπτωση. 
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…. του 2009. 

   (3)  Αναφορές σε αποικιακό μητρώο ή σε μητρώο 

κτήσεων που εμφανίζονται σε οποιαδήποτε 

καταστατικά, εγγεγραμμένα πριν από την έναρξη 

της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) 

(Αρ. 3) Νόμου του 2009, ερμηνεύονται ως αναφορές 

σε μητρώο εξωτερικού. 

    

  Μητρώο 

εξωτερικού. 

115-(1)  Μητρώο εξωτερικού θεωρείται ότι αποτελεί 

μέρος του μητρώου μελών της εταιρείας, το οποίο 

στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως "το βασικό 

μητρώο". 

    

      (2)  Το βασικό μητρώο τηρείται με τον ίδιο τρόπο, 

με τον οποίο απαιτείται να τηρείται το βασικό 

μητρώο από το Νόμο, με την εξαίρεση ότι- 

    

   (α) η σχετική διαφήμιση, πριν από το κλείσιμο 

του μητρώου, καταχωρείται σε εφημερίδα 

που κυκλοφορεί στην επαρχία όπου τηρείται 

το μητρώο εξωτερικού, 

     

   (β) οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο σε εκείνο 

το μέρος στο εξωτερικό όπου τηρείται το 

μητρώο, δύναται να ασκεί την ίδια 

δικαιοδοσία διόρθωσης του μητρώου, όπως 

ασκείται βάσει του παρόντος Νόμου από το 

δικαστήριο, και  

     

   (γ) τα αδικήματα άρνησης επιθεώρησης ή 

αντιγράφων μητρώου εξωτερικού, και 

εξουσιοδότησης ή παροχής άδειας για 

άρνηση δύνανται να διωχθούν συνοπτικά 
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ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου σε 

εκείνο το μέρος, στο εξωτερικό. 

     

      (3)  Κάθε εταιρεία που τηρεί μητρώο εξωτερικού - 

     

   (α) αποστέλλει, στο εγγεγραμμένο γραφείο της, 

αντίγραφο κάθε καταχώρησης στο μητρώο 

εξωτερικού, αμέσως μετά την καταχώρηση· 

και 

     

   (β) μεριμνά ώστε να τηρείται αντίτυπο του 

μητρώου εξωτερικού της στο μέρος όπου 

τηρείται το βασικό μητρώο της εταιρείας, 

εκάστοτε δεόντως ενημερωμένο και              

κάθε τέτοιο αντίτυπο, για όλους τους 

σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι 

αποτελεί μέρος του βασικού μητρώου. 

    

       (4)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου σχετικά με το αντίτυπο μητρώου, οι μετοχές 

που είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο εξωτερικού 

διακρίνονται από τις μετοχές, που είναι 

εγγεγραμμένες στο βασικό μητρώο, και καμιά πράξη 

σχετικά με οποιεσδήποτε μετοχές που είναι 

εγγεγραμμένες σε μητρώο εξωτερικού, δεν 

εγγράφεται σε οποιοδήποτε άλλο μητρώο κατά τη 

διάρκεια της συνέχισης της εγγραφής εκείνης. 

    

      (5)  Εταιρεία δύναται να παύσει να τηρεί μητρώο 

εξωτερικού, και αμέσως όλες οι καταχωρήσεις στο 

μητρώο εκείνο μεταφέρονται σε άλλο μητρώο 

εξωτερικού που τηρείται από την εταιρεία στο ίδιο 

μέρος στο εξωτερικό ή στο βασικό μητρώο. 
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   (6)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου, οποιαδήποτε εταιρεία δύναται να 

περιλαμβάνει τέτοιες πρόνοιες στο καταστατικό της, 

όπως ήθελε θεωρήσει ορθό σχετικά με την τήρηση 

μητρώων εξωτερικού. 

    

      (7)  Εάν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με 

τις πρόνοιες του εδαφίου (3), τόσο η εταιρεία όσο 

και κάθε αξιωματούχος της διαπράττουν αδίκημα 

και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε 

πρόστιμο παράλειψης και, όταν δυνάμει της 

επιφύλαξης (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 105, το 

βασικό μητρώο τηρείται στο γραφείο προσώπου 

άλλου από την εταιρεία και λόγω οποιασδήποτε 

παράλειψης του εν λόγω προσώπου η εταιρεία 

παραλείπει να συμμορφωθεί με την παράγραφο (β) 

του εδαφίου (3) το πρόσωπο αυτό υπόκειται στην 

ίδια ποινή ως εάν να ήταν αξιωματούχος της 

εταιρείας που ήταν σε παράλειψη. 

    

  Μεταβίβαση 

μετοχής 

εγγεγραμμένης 

σε μητρώο 

εξωτερικού. 

116.  Μεταβίβαση μετοχής, εγγεγραμμένης σε 

μητρώο εξωτερικού, θεωρείται ως μεταβίβαση 

ιδιοκτησίας της εταιρείας που βρίσκεται εκτός της 

Δημοκρατίας. 

 

    

  Κλαδικά 

μητρώα που 

τηρούνται στη 

Δημοκρατία. 

117.  Αν, δυνάμει του νόμου που ισχύει σε 

οποιοδήποτε μέρος εκτός της Δημοκρατίας, 

εταιρείες που ιδρύονται βάσει του νόμου εκείνου 

έχουν εξουσία να τηρούν τα κλαδικά μητρώα των 

μελών τους που κατοικούν στη Δημοκρατία, το 

Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με διάταγμα που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
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Δημοκρατίας, όπως διατάσσει ότι το εδάφιο (2) του 

άρθρου 105, εξαιρουμένης της επιφύλαξής του, και 

τα άρθρα 108 και 111, τηρουμένων οποιωνδήποτε 

μετατροπών και προσαρμογών που ορίζονται στο 

εν λόγω διάταγμα, εφαρμόζονται σε και σχετικά με 

οποιαδήποτε τέτοια κλαδικά μητρώα που τηρούνται 

στη Δημοκρατία, όπως εφαρμόζονται σε και σχετικά 

με τα μητρώα εταιρειών εντός της έννοιας του 

παρόντος Νόμου.».  

    

Προσθήκη  

νέου άρθρου  

στο βασικό νόμο. 

15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 117 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:  

 

  

 «Τήρηση μητρώου 

μελών από ορισμένες 

δημόσιες εταιρείες. 

117Α-(1) Στην περίπτωση οποιασδήποτε δημόσιας 

εταιρείας της οποίας οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι ή 

κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε αγορά του 

εξωτερικού, θα θεωρείται ότι η εταιρεία αυτή 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου αναφορικά με την τήρηση μητρώου μελών, 

εφόσον τηρεί τους σχετικούς κανονισμούς της 

σχετικής αγοράς. 

   

  

Κεφ. 149 

22(Ι) του 1995. 

   (2)  Στις περιπτώσεις που αναφέρεται στο εδάφιο 

(1), πιο πάνω, οι πρόνοιες του περί Συμβάσεων 

Νόμου για την ενεχυρίαση πιστοποιητικού μετοχών 

δεν θα έχουν ισχύ, αλλά, αναφορικά με την 

ενεχυρίαση τέτοιων μετοχών, θα ισχύουν οι 

κανονισμοί της σχετικής  αγοράς.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 118 του 

βασικού νόμου. 

16. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 118 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’  αυτήν των λέξεων 

«μητρώον κτήσεων» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «μητρώον 
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εξωτερικού». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 193 του 

βασικού νόμου. 

17.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 193 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  

 (α) Με την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων «των κτήσεων της 

αυτής Μεγαλειότητος» (πέμπτη γραμμή), με τις λέξεις «του 

εξωτερικού», και 

   

 (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) αυτού, της λέξης 

«Βρεττανική», με τη λέξη «Κυπριακή». 

   

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου. 

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’  αυτόν 

των λέξεων «μητρώον κτήσεων», όπου αυτές αναφέρονται στο βασικό 

νόμο, με τις λέξεις «μητρώον εξωτερικού». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 358 του 

βασικού νόμου. 

19. Το άρθρο 358 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

  

 «(3)  Στην περίπτωση δημόσιας εταιρείας, η οποία εκδίδει πρόσκληση για 

εγγραφή προς το σκοπό εισαγωγής μετοχών ή άλλων τίτλων ή κινητών 

αξιών της σε αγορά του εξωτερικού, και αναφορικά με την οποία δεν 

ισχύει η εξαίρεση του άρθρου 361Α, τόσο η πρόσκληση για εγγραφή όσο 

και οποιαδήποτε άλλα έγραφα που τη συνοδεύουν ή που θα πρέπει να 

κατατίθενται για καταχώρηση, δύναται να κατατίθενται σε γλώσσα ευρέως 

διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογήν της 

εταιρείας.». 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

20. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 361 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:  
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 «Μη εφαρμογή 

των άρθρων 

355 έως 361 

του Νόμου. 

 

361Α.  Οι διατάξεις των άρθρων 355 έως και 361 του 

Νόμου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με μετοχές ή 

χρεωστικά ομόλογα, στα οποία εφαρμόζεται ο περί 

Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος 

και/ή ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 

Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και 

περί Συναφών Θεμάτων Νόμος.». 

 

 

Αρ. Φακ:  23.01.050.043-2009 
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