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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                        Ν. 33(Ι)/2017 
Αρ. 4596, 7.4.2017                               

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 33(Ι) του 2017 

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(I) του 1992  
96(I) 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(I) του 2006  
124(I) 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  
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(I) του 2011  
157(I) του 2011  
198(I) του 2011  

64(I) του 2012  
98(I) του 2012  

190(Ι) του 2012  
203(Ι) του 2012  

6(Ι) του 2013  
90(I) του 2013  
74(Ι) του 2014  
75(Ι) του 2014  
18(Ι) του 2015  
62(Ι) του 2015  
63(Ι) του 2015  
89(I) του 2015  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2017 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 



269 

 
120(I) του 2015  

40(I) του 2016 
90(Ι) του 2016 
97(Ι) του 2016 

17(Ι) του 2017. 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως: 
 

   (i) Mε την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «ως» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων 
«μη κερδοσκοπική»∙ 
 

   (ii) με την αντικατάσταση της λέξης «κέρδη» (τέταρτη γραμμή), με τη λέξη 
«πλεονάσματα»∙ 
 

   (iii) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού με άνω και κάτω τελεία και την 
προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης:∙ 
 

    «Νοείται ότι, αναφέρεται ρητά στο ιδρυτικό έγγραφο των εταιρειών ότι αυτές 
είναι μη κερδοσκοπικές.»∙ και 

     
  (β) με την τροποποίηση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού, ως ακολούθως: 

 
   (i) Με την αντικατάσταση της λέξης «κέρδη» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη 

«πλεονάσματα»∙ και 
 

   (ii) με την αντικατάσταση του σημείου του κόμματος στο τέλος αυτής, με άνω τελεία, 
την προσθήκη αμέσως μετά της λέξης «και», και ακολούθως την προσθήκη της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 
 

     «(γ) ότι σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο της, σε περίπτωση διάλυσης τέτοιας 
εταιρείας τα τυχόν πλεονάσματα διανέμονται αποκλειστικά σε μη κερδο-
σκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς, με σκοπούς παρόμοιους ή/και 
ανάλογους με τους σκοπούς της υπό διάλυση εταιρείας.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


