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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 
 

Προοίμιο. 
 
 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 259, 
02.10.2009, 
σ.14. 

Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με τις πράξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

 

(α) «Οδηγία 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την 

τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ και 

82/191/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2005/56/ΕΚ 

όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και 

τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και 

διασπάσεων»· και 

  

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της ΕΕ: L 158, 
10.6.2013, 
σελ. 365. 

(β) «Οδηγία 2013/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013, 

για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα του 

δικαίου εταιρειών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας 

της Κροατίας»,  

  

  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 
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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί 

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

βασικός νόμος»). 
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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) του 2007 

87(Ι) του 2008 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
99(Ι) του 2009 
42(Ι) του 2010 
60(Ι) του 2010 
88(Ι) του 2010 
53(Ι) του 2011 

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 

64(Ι) του 2012 
98(Ι) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 

74(Ι) του 2014. 
  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

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

τροποποιείται με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου 

«εταιρεία (ή εταιρείες) κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ)» της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (xxvi) με κόμμα 

και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (xxvii): 

  

  «(xxvii) στην Κροατία: dioničko društvo, društvo s 

organičenom odgovornošću, javno trgovačko društvo, 

komanditno društvo∙». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 201Γ  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 201Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την προσθήκη, στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου 

(5) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «των μετοχών που 

παρέχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις 

της απορροφώμενης εταιρείας», της ακόλουθης νέας 

φράσης: 

  

 «ή στην περίπτωση που μία  ή περισσότερες εταιρείες 

λύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και 

μεταφέρουν το σύνολο της περιουσίας τους, 

ενεργητικό και παθητικό, σε άλλη εταιρεία στην οποία 

ανήκουν όλες οι μετοχές τους και οι άλλοι τίτλοι που 

παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση»∙ και 

  

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, 

του ακόλουθου νέου εδαφίου (8): 

  

 «(8) Στην περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης 

διʼ απορρόφησης μίας ή περισσοτέρων εταιρειών από 

μία άλλη εταιρεία που της ανήκει το ενενήντα επί τοις 

εκατό (90%) ή περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο των 

μετοχών και άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα 

ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της ή των 

απορροφώμενων εταιρειών, δεν επιβάλλονται οι 

απαιτήσεις των εδαφίων (2), (3) και (4), εκτός αν 

απαιτείται από το εθνικό δίκαιο που διέπει την 

απορροφώσα ή τις απορροφώμενες εταιρείες.». 

 
 


