
 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) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρονται 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 

99(I) του 2009. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 152 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 152 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 
  

 (α) Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, αφού 

αντικατασταθεί στο τέλος του η τελεία με διπλή τελεία, της 

ακόλουθης επιφύλαξης:  

   

   «Νοείται ότι στην ειδοποίηση σύγκλησης της γενικής 

συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 127, στην οποία θα 

κατατεθούν τα πιο πάνω έγγραφα, θα γίνεται μνεία ως προς 

τον τόπο και τρόπο διάθεσής τους.». και 

   

 (β) με τη διαγραφή  του εδαφίου (2) αυτού και την αντικατάστασή 

του με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

  «(2) Αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1) είναι διαθέσιμο τουλάχιστον είκοσι μία μέρες πριν από την 

ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.  Τέτοιο αντίγραφο 

δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την εταιρεία, χωρίς 

πληρωμή, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή: 

   

  (i) κάθε μέλος της εταιρείας, ανεξάρτητα αν αυτό δικαιούται 

να λαμβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της 

εταιρείας. 

    

  (ii) κάθε κάτοχος χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας, 
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ανεξάρτητα αν αυτός δικαιούται ή όχι να λαμβάνει 

ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρείας. 

    

  (iii) όλα τα πρόσωπα, εκτός από τα μέλη ή τους κατόχους 

χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας, που δικαιούνται να 

λαμβάνουν ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της 

εταιρείας: 

    

    Νοείται ότι: 

    

   (α) Στην περίπτωση εταιρείας που δεν έχει μετοχικό 

κεφάλαιο, το εδάφιο αυτό δεν απαιτεί τη διάθεση 

των προαναφερόμενων εγγράφων σε μέλος της 

εταιρείας, που δεν δικαιούται να λαμβάνει 

ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων ή σε κάτοχο 

ομολόγων της εταιρείας, που δεν δικαιούται με τον 

τρόπο αυτό. 

     

   (β) κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων της εταιρείας, η εταιρεία θα έχει διαθέσιμα 

προς διανομή στους παριστάμενους μετόχους τα 

έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και 

οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις της για τη δημοσίευση των εγγράφων 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

οποιασδήποτε συναφούς νομοθεσίας, είτε στον 

ημερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα της είτε προς 

οποιεσδήποτε αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς 

και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εφόσον η 

εταιρεία είναι δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.». και 

     

 (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«λάβει» (πρώτη γραμμή), «αντίγραφο» (τέταρτη γραμμή) και 
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«ισολογισμό» (τελευταία γραμμή), αντίστοιχα, των λέξεων,  

«, σε  ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή,».  

 

 
Αρ. Φακ.:    23.02.051.007-2010 

 
ΚΛΧ/ΜΑΧ/ 
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