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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ομορρύθμων και

τίτλος.

Ετερορρύθμων

Κεφ.116.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί

77 του 1977.

Ομορρύθμων

Εταιρειών
και

και

Ετερορρύθμων

Εμπορικών
Εταιρειών

και

Επωνυμιών
Εμπορικών

Επωνυμιών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός
νόμος»).
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 37
του βασικού
νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της παραγράφου
(ε) αυτού·

(β)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου
(στ) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά,
της λέξης «και»· και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (στ) αυτού,
της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ):
«(ζ) σε περίπτωση αίτησης για διάλυση χωρίς
εκκαθάριση λόγω συγχώνευσης ομόρρυθμης
εταιρείας

με

περιορισμένης

μία

ή

περισσότερες

ευθύνης

ή

εταιρείες

διάσπασης

ομόρρυθμης εταιρείας σε μία ή περισσότερες
εταιρείες

περιορισμένης

ευθύνης,

που

είναι

εγγεγραμμένη ή εγγεγραμμένες σύμφωνα με τον
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Κεφ.113.

περί Εταιρειών Νόμο ειδικά για τον σκοπό

9 του 1968

αυτό.».

76 τον 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
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
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
131(Ι) του 2007
186(Ι) του2007
87(Ι) του 2008
49(Ι) του 2009
99(Ι) του 2009
42(Ι) του 2010
60(Ι) του 2010
88(Ι) του 2010.
Τροποποίηση

3.

του βασικού

το άρθρο 46 αυτού, του ακόλουθων νέου άρθρου 46Α:

νόμου με την
προσθήκη
νέου άρθρου

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά
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46Α.
«Διατάξεις για

46Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος

διευκόλυνση της

Νόμου

αναδιοργάνωσης
και συγχώνευσης

ή

οποιουδήποτε

άλλου

νόμου,

όταν

υποβάλλεται στο Δικαστήριο αίτηση σύμφωνα με τις

ομορρύθμων

διατάξεις της παραγράφου (ζ) του άρθρου 37 και

εταιρειών.

φαίνεται στο Δικαστήριο ότι ο συμβιβασμός ή
διακανονισμός προτάθηκε για τους σκοπούς ή
αναφορικά με αναδιοργάνωση ομόρρυθμης εταιρείας
(που

στο

άρθρο

αυτό

αναφέρεται

ως

«η

μεταβιβάζουσα εταιρεία») σε εταιρεία ή εταιρείες
περιορισμένης

ευθύνης

(που

στο

άρθρο

αυτό

αναφέρονται ως «λήπτρια εταιρεία» ή «λήπτριες
εταιρείες») που είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με τον
περί Εταιρειών Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι
διατάξεις των άρθρων 198 έως 201, με εξαίρεση το
εδάφιο (5) του άρθρου 198 και το εδάφιο (5) του
άρθρου 200, του περί Εταιρειών Νόμου, στην έκταση
που

αυτές

αφορούν

τη

διευκόλυνση

της

αναδιοργάνωσης εταιρειών και τις εξουσίες του
Δικαστηρίου.
(2) Για τους σκοπούς της, δυνάμει του εδαφίου (1),
κατʼ αναλογίαν εφαρμογής των διατάξεων των
άρθρων 198 μέχρι 201 του περί Εταιρειών Νόμου
στις ομόρρυθμες εταιρείες του παρόντος Νόμου, ως(α)

«αντίγραφο ιδρυτικού εγγράφου» νοείται
η βεβαίωση που εκδίδεται με βάση τη
γραπτή

δήλωση

που

αποστέλλεται,

σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 51
του παρόντος Νόμου,
(β)

«αριθμός μετοχών» νοείται η ψήφος που
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κατέχει

ο

κάθε

συνέταιρος

στην

ομόρρυθμη εταιρεία,
(γ)

«αξιωματούχος»

νοούνται

όλα

τα

πρόσωπα, τα οποία διαχειρίζονται, de jure
ή de facto τις υποθέσεις και / ή τα
οικονομικά του συνεταιρισμού,
(δ)

«γραμματέας» νοείται ο συνέταιρος, ο
οποίος

είναι επιφορτισμένος με τη

γραφειακή διεκπεραίωση στον κύριο τόπο
των

εργασιών

του

συνεταιρισμού,

σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του
εδαφίου (1) του άρθρου 51 του παρόντος
Νόμου,
(ε)

«εγγεγραμμένο γραφείο» νοείται ο κύριος
τόπος των εργασιών, σύμφωνα με την
παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του
άρθρου 51 του παρόντος Νόμου,

(στ) «μέλος

της

εταιρείας»

νοείται

κάθε

συνέταιρος,
(ζ)

«μετοχές του συνεταιρισμού» νοείται η
αξία του μεριδίου του κάθε συνεταίρου,

(η)

«μέτοχοι» νοούνται οι συνέταιροι,

(θ)

«σύμβουλοι» νοούνται οι αξιωματούχοι
της εταιρείας.

(3) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του
118(Ι) του 2002

εδαφίου (1), οι διατάξεις του Μέρους VI του περί
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230(Ι) του 2002

Φορολογίας

162(Ι) του 2003

αναδιοργανώσεις, των παραγράφων (η) έως (θ) του

195(Ι) του 2004
92(Ι) του 2005
113(Ι) του 2006
80(Ι) του 2007
138(Ι) του 2007
32(Ι) του 2009
45(Ι) του 2009
74(Ι) του 2009
110(Ι) του 2009

τους

Εισοδήματος

Νόμου

για

άρθρου 10 του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών
Κερδών

Νόμου,

του

άρθρου

4Α

του

περί

Χαρτοσήμων Νόμου και της παραγράφου (δ) του
άρθρου

7

του

περί

Κτηματολογικού

και

Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα)
Νόμου,

εφαρμόζονται

συνεταίρους

της

κατ’

ομόρρυθμης

αναλογία

στους

μεταβιβάζουσας

41(Ι) του 2010

εταιρείας, ως εάν να ενέπιπταν στον ορισμό του όρου

133(Ι) του 2010.

«εταιρεία» σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί

52 του 1980
135 του 1990

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, νοουμένου ότι
τα τηρούμενα δυνάμει το άρθρου 64 του παρόντος

70(Ι) του 1994

Νόμου

80(Ι) του 1997

ανεξάρτητο ελεγκτή:

48(Ι) του 1999
79(Ι) του 1999
119(Ι) του 2002
66(Ι) του 2008
135(Ι) του 2010.
19 του 1963
21 του 1967
36 του 1968
17 του 1969
26 του 1971
38 του 1972
79 του 1977
29 του 1980
8 του 1984
160 του 1991
60(Ι) του 1992
68(Ι) του 1994
1(Ι) του 1995
9(Ι) του 1998
121(I) του 2002
222(I) του 2002
179(I) του 2004

βιβλία

λογαριασμών

ελέγχονται

από
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209(I) του 2004
130(I) του 2007
152(Ι) του 2007.
Κεφ. 219.
10 του 1965
81 του 1970
61 του 1973
31 του 1976
66 του 1979
15 του 1980
2 του 1982
34 του 1987
193 του 1991
82(Ι) του 1992
10(Ι) του 1993
84(Ι) του 1995
32(Ι) του 1998
25(Ι) του 1999
132(Ι) του 1999
236(Ι) του 2002
26(Ι) του 2004
58(Ι) του 2006
39(Ι) του 2007
84(Ι) του 2009
144(Ι) του 2009.

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος
εδαφίου

εφαρμόζονται

οι

έννοιες

που

περιλαμβάνονται στο εδάφιο (2) του παρόντος
άρθρου.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο
όρος «ελεγκτής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον
όρο αυτό δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου.».

Αρ. Φακ.: 23.02.052.015-2011
ΟΠ/ΜΑΤ

