
 

 

198(I)/2011 
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(I) του 1994 

  15(I) του 1995 

  21(I) του 1997 

  82(I) του 1999 

149(I) του 1999 

    2(I) του 2000 

135(I) του 2000 

151(I) του 2000 

  76(I) του 2001 

  70(I) του 2003 

167(I) του 2003 

  92(I) του 2004 

  24(I) του 2005 

129(I) του 2005 

130(I) του 2005 

  98(Ι) του 2006 

124(Ι) του 2006 

  70(I) του 2007 

  71(I) του 2007 

131(I) του 2007 

186(I) του 2007 

  87(I) του 2008 

  41(I) του 2009 

 1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με 

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

βασικός νόμος»). 
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  49(I) του 2009 

  99(I) του 2009 

  42(I) του 2010 

  60(I) του 2010 

  88(I) του 2010 

  53(I) του 2011 

117(I) του 2011 

145(Ι) του 2011 

157(Ι) του 2011. 

   
Τροποποίηση του 

άρθρου 64 του 

βασικού νόμου. 

 2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 64 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού, 

του σημείου του κόμματος με το σημείο της άνω τελείας και 

την προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης “ή”· και 

 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, των 

ακόλουθων νέων παραγράφων: 
   

  «(δ) να ακυρώνει μετοχικό κεφάλαιο που πληρώθηκε με 

σκοπό τη διαγραφή ζημιών της εταιρείας· ή 

    

       (ε) να ακυρώνει μετοχικό κεφάλαιο που πληρώθηκε με 

δημιουργία αποθεματικού που θα ονομάζεται 

“αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου”, το οποίο θα 

τυγχάνει του ιδίου χειρισμού με το λογαριασμό από 

υπεραξία μετοχών ως καθορίζεται στο άρθρο 55, οι 

διατάξεις του οποίου θα εφαρμόζονται αναφορικά με 

αυτό,». 

 

Αρ. Φακ.:  23.02.052.073-2011  
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