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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 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 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί

Συνεταιρισμών

και

Εμπορικών

Επωνυμιών

77 του 1977

Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών

54(Ι) του 2011

Επωνυμιών Νόμο (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός

146(Ι) του 2011

νόμος»).

147(Ι) του 2014.
Τροποποίηση

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

2.

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.
(α)

Με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«”ετερόρρυθμος συνέταιρος” σημαίνει πρόσωπο το οποίο,
κατά

το

χρόνο

ένταξής

του

στο

συνεταιρισμό

ή

μεταγενέστερα, συνεισφέρει ποσό ή ποσά ως κεφάλαιο του
ετερόρρυθμου συνεταιρισμού ή περιουσία και το οποίο δεν
έχει ευθύνη για τα χρέη ή τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού
πέραν του ποσού της συνεισφοράς του·
“ετερόρρυθμος συνέταιρος διά μετοχών”

σημαίνει τον

ετερόρρυθμο συνέταιρο ο οποίος συνεισφέρει στο μετοχικό
κεφάλαιο του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού διά μετοχών και
στον οποίο έχουν παραχωρηθεί μετοχές ανάλογες με το

2
ποσό που συνεισφέρει·
“ετερόρρυθμος

συνεταιρισμός

διά

μετοχών”

σημαίνει

ετερόρρυθμο συνεταιρισμό ο οποίος έχει μετοχικό κεφάλαιο
και

η

ευθύνη

των

ετερόρρυθμων

συνεταίρων

είναι

περιορισμένη στο ποσό το οποίο παραμένει απλήρωτο, εάν
υπάρχει, για τις μετοχές τις οποίες κατέχουν∙
“Έφορος” ή “Έφορος Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων
Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών” σημαίνει τον
Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και περιλαμβάνει
οποιοδήποτε

άλλο πρόσωπο

που

διορίζεται

από το

Υπουργικό Συμβούλιο για να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από
τις εξουσίες και για να εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα
καθήκοντα του Εφόρου Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων
Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών·»·
(β)

με

τη

διαγραφή

του

όρου

«”Έφορος”

ή

“Έφορος

Συνεταιρισμών”» και του ορισμού του.
Τροποποίηση

3.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου 3

την αντικατάσταση της λέξης «είκοσι» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη

του βασικού

«εκατό».

νόμου.
Τροποποίηση

4.

Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 47
του βασικού
νόμου.
(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως:
(i) Με την προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά τη φράση
«του εν λόγω συνεταιρισμού» (πέμπτη γραμμή) της
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φράσης «ή μεταγενέστερα,» ·
(ii) με την προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά τη λέξη
«ποσό» και πριν το κόμμα (έκτη γραμμή) της φράσης
«και στα οποία δύναται να παραχωρηθεί ένας
συγκεκριμένος αριθμός μετοχών»∙
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4), των
ακόλουθων νέων εδαφίων (5) και (6):
«(5) Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δύναται να έχει μετοχικό
κεφάλαιο και να είναι περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών.
(6)

Ετερόρρυθμοι

συνεταιρισμοί

είτε

έχουν

μετοχικό

κεφάλαιο είτε όχι δεν θεωρούνται νομικά πρόσωπα με
ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.».
Τροποποίηση

5.

Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 49
του βασικού
νόμου.
(α) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ)
του εδαφίου (1) αυτού και την αντικατάστασή της με άνω και
κάτω τελεία, και την αμέσως μετά προσθήκη της ακόλουθης
νέας επιφύλαξης στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού:
«Νοείται ότι, ετερόρρυθμος συνέταιρος διά μετοχών δεν
δύναται να συμμετέχει στη διεύθυνση και τις εργασίες του
συνεταιρισμού, και δεν έχει εξουσία να δεσμεύει το
συνεταιρισμό.»·
(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (4) αυτού, ως ακολούθως:
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(i) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού,
αμέσως μετά τις λέξεις «να εκχωρήσει» (δεύτερη
γραμμή) των λέξεων «ή μεταβιβάσει»·
(ii) με τη διαγραφή της φράσης «ανέχεται όπως το
μερίδιό του επιβαρυνθεί για ξεχωριστό χρέος του∙»
από την παράγραφο (γ) αυτού, και την αντικατάστασή
της με τη φράση «επιτρέπει όπως το μερίδιο ή οι
μετοχές του επιβαρυνθούν ή ενεχυριαστούν για
προσωπικό χρέος του∙»·
(iii) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της
παραγράφου (ε) αυτού, με άνω και κάτω τελεία, και
με την αμέσως μετά προσθήκη της ακόλουθης νέας
επιφύλαξης στο τέλος του εδαφίου (4):
«Νοείται ότι, για τη διανομή μερίσματος προς τους
ετερόρρυθμους
αποφασίζουν

συνεταίρους
οι

ομόρρυθμοι

διά

μετοχών

συνέταιροι,

θα
κατ΄

αναλογία όπως αποφασίζεται η διανομή μερίσματος
σε δημόσιες εταιρείες.».
Τροποποίηση

6.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 51 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 51

με τη διαγραφή της παραγράφου (ζ) αυτού, και την αντικατάστασή της

του βασικού

με την ακόλουθη νέα παράγραφο (ζ):

νόμου.
«(ζ) τις μετοχές και το κεφάλαιο που έχει παραχωρηθεί ή θα
παραχωρηθεί προς κάθε ετερόρρυθμο συνεταίρο και/ή το
ποσό το οποίο θα συνεισφέρει ή το ποσό που συνεισφέρθηκε
από κάθε ετερόρρυθμο συνεταίρο, καθώς και αναφορά στο
κατά πόσο το ποσό καταβλήθηκε σε μετρητά ή με άλλο τρόπο
και με ποιο τρόπο∙».
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Τροποποίηση

7.

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

του άρθρου 64

με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «συνέταιροι» (δεύτερη

του βασικού

γραμμή),

νόμου.

ετερόρρυθμου συνεταίρου διά μετοχών,».

Τροποποίηση

8.

του άρθρου 65

ως ακολούθως:

κόμματος,

και

αμέσως

μετά

της

φράσης

«εκτός

Το εδάφιο (1) του άρθρου 65 του βασικού νόμου τροποποιείται

του βασικού
νόμου.
(α) Με τη διαγραφή της φράσης «των κτήσεων της Αυτής
Μεγαλειότητας» (έκτη γραμμή)·
(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) αυτού, της φράσης
«την ιθαγένεια αν δεν είναι Βρετανική,» (πέμπτη γραμμή)·
(γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά
τις λέξεις «επωνυμία του νομικού προσώπου» (έβδομη
γραμμή), κόμματος, και αμέσως μετά της φράσης «εκτός
ετερόρρυθμου συνεταίρου διά μετοχών,».

