
 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                             Ν. 150(Ι)/2021 
Αρ. 4857,  5.11.2021                             

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 150(Ι) του 2021 

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(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(I) του 2007 

87(Ι) του 2008 
41(Ι) του 2009 
49(Ι) του 2009 
99(I) 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(I) του 2012 

190(Ι) του 2012 
203(Ι) του 2012 

6(Ι) του 2013 
90(Ι) του 2013 
74(Ι) του 2014 
75(I) του 2014 
18(Ι) του 2015 
62(Ι) του 2015 
63(Ι) του 2015 
89(I) του2015 

120(I) του 2015 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2021 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 



 
 

40(I) του 2016 
90(I) του 2016 
97(I) του 2016 
17(I) του 2017 
33(I) του 2017 
51(I) του 2017 
37(I) του 2018 
83(Ι) του 2018 

149(I) του 2018 
163(I) του 2019 

38(I) του 2020 
43(I) του 2020 

191(Ι) του 2020 
192(Ι) του 2020 

43(Ι) του 2021 
117(Ι) του 2021. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 46Α 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 46Α τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την 
ακόλουθη παράγραφο:  

  

  
114(Ι) του 2005 
144(Ι) του 2012 

63(Ι) του 2013 
166(Ι) του 2014 

86(Ι) του 2015 
33(Ι) του 2016 

133(Ι) του 2018 
57(Ι) του 2019. 

 
78(Ι) του 2012 
88(Ι) του 2015 
52(Ι) του 2016 

134(Ι) του 2019. 
 

124(Ι) του 2018. 

«(α) μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του 
περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου και/ή του 
περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 
Νόμου και/ή του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
Νόμου, δυνάμει των οποίων είτε απαιτείται είτε δεν απαιτείται η 
δημοσίευση ενημερωτικού δελτίουꞏ ή». 
 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 61 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  
 

  

 «(1Α)(α) Σε περίπτωση μετατροπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, άλλης από εταιρεία 
επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, η εν λόγω 
εταιρεία δύναται να μετατρέψει το μετοχικό κεφάλαιό της που διαιρείται σε καθορισμένο αριθμό 
μετοχών με ονομαστική αξία, σε μετοχικό κεφάλαιο που διαιρείται σε καθορισμένο αριθμό μετοχών 
χωρίς οποιαδήποτε ονομαστική αξία.   

   

    (β) Η εν λόγω εταιρεία οφείλει να παραδώσει για εγγραφή στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση 
στον καθορισμένο τύπο που να αναφέρει τις μετοχές που έχουν μετατραπεί και το διάταγμα που 
απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 370ΙΔ, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τις διατάξεις των 
άρθρων 198 έως 200.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 118 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 118 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της 
τελείας, στο τέλος της παραγράφου (γ) της επιφύλαξης του εδαφίου (1) αυτού, με το σημείο της άνω 
και κάτω τελείας και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  

  «Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την 
έννοια του Μέρους ΧΑ, τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (β) έως (η) του άρθρου 3 και του 
άρθρου 4 του Μέρους Ι του Έκτου Παραρτήματος δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 327 
του βασικού 

5. Το άρθρο 327 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της 
τελείας, στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (2Α) αυτού, με το σημείο της άνω τελείας και με 
την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 



 
 

νόμου. 

  

 
 

150(Ι) του 2021. 

 «(γ) σε περίπτωση μη καταχώρισης στον έφορο εταιρειών του ειδικού ψηφίσματος προς 
συμμόρφωση με το εδάφιο (2) του άρθρου 370ΙΕ εντός δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 
2021.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου  
361Α  
του βασικού  
νόμου. 

6. Το άρθρο 361Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης 
«και/ή ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος», με τη φράση «και/ή ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 
Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος και/ή ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος». 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου  
Μέρους ΧΑ. 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 370 αυτού, του 
ακόλουθου νέου Μέρους και των ακόλουθων νέων άρθρων: 

 

 «ΜΕΡΟΣ ΧΑ 

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

  

 Ερμηνεία του 
Μέρους ΧΑ. 

370Α. Για σκοπούς ερμηνείας των άρθρων 370Α έως 370ΙΖ, “εταιρεία 
επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου” ή “ΕΕΜΚ” σημαίνει εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης με μετοχές αναφορικά με την οποία εφαρμόζεται το παρόν Μέρος και 
“εταιρεία” ερμηνεύεται ανάλογα. 

   

 Περιεχόμενα 
ιδρυτικού 
εγγράφου σε 
σχέση με το 
μετοχικό 
κεφάλαιο ΕΕΜΚ. 

370Β.-(1) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος 
Νόμου, το ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου 
δηλώνει σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο, αντί των στοιχείων που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 4, ότι- 

   

  (α) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ίσο με την εκάστοτε αξία του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,  

    

  (β) το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε καθορισμένο αριθμό μετοχών 
χωρίς την ανάθεση οποιασδήποτε ονομαστικής αξίας σ’ αυτές, και 

    

  (γ) ο εκάστοτε αριθμός εκδομένων μετοχών δεν είναι μικρότερος από 
έναν ελάχιστο αριθμό ο οποίος καθορίζεται στο ιδρυτικό έγγραφο και, 
σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε 
διαφορετικές τάξεις μετοχών, την τάξη ή τις τάξεις μετοχών που 
αποτελούν τον ελάχιστο αριθμό που αναφέρεται πιο πάνω:  

    

          Νοείται ότι, ο ελάχιστος αριθμός μετοχών αντιστοιχεί στο 
ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των 
Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου ή του 
περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου. 

   

  
 
Πρώτο 
Παράρτημα, 
Πίνακας Ε.  

(2) Ο τύπος του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού εγγράφου εταιρείας 
επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου είναι σύμφωνος με τον τύπο που 
περιλαμβάνεται στον Πίνακα Ε του Πρώτου Παραρτήματος ή όσο πιο κοντά σε 
αυτό, όπως οι περιστάσεις το επιτρέπουν. 

   

 Εγγραφή ή 
λειτουργία 
εταιρείας 
περιορισμένης 
ευθύνης με 
μετοχές ως 
ΕΕΜΚ. 

370Γ.-(1)  Ουδεμία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δύναται να 
εγγράφεται ή να υφίσταται ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, 
εκτός εάν επιτρέπεται να εγγράφεται και να υφίσταται ως εταιρεία επενδύσεων 
μεταβλητού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου 
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου ή του περί των Οργανισμών 
Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου.  

    

  (2) Για την εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού 



 
 

κεφαλαίου, καθώς και για οποιαδήποτε τροποποίηση στα έγγραφά της από τον 
έφορο εταιρειών, απαιτείται, πριν από την εν λόγω εγγραφή ή τροποποίηση, η 
κοινοποίηση ή γνωστοποίηση ή άλλης μορφής ενημέρωση από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ότι αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του περί των 
Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου ή του περί των 
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου και επιτρέπεται να εγγραφεί ή 
να τροποποιηθεί από τον έφορο εταιρειών. 

    

 Πρόνοιες 
καταστατικού ή 
ιδρυτικού 
εγγράφου ΕΕΜΚ. 

370Δ. Το καταστατικό ή ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας επενδύσεων 
μεταβλητού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι- 
 

   

 (α)  
 

η πραγματική αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω 
εταιρείας ισούται πάντοτε με την αξία του ενεργητικού της εταιρείας 
μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών της, και 

   

 (β) οι μετοχές της εταιρείας δύναται να εξαγοραστούν από αυτήν, κατόπιν 
αιτήματος από οποιονδήποτε από τους κατόχους της, άμεσα ή έμμεσα 
από στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας, νοουμένου ότι ο αριθμός 
των εκδομένων μετοχών δεν μειώνεται κάτω από τον ελάχιστο αριθμό 
που καθορίζεται στο ιδρυτικό της έγγραφο δυνάμει των διατάξεων της 
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 370Β. 

   

 Απόκλιση 
χρηματιστηριακής 
αξίας μετοχών 
ΕΕΜΚ από την 
καθαρή αξία του 
ενεργητικού της. 

370Ε. Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του άρθρου 370Δ, οι 
ενέργειες στις οποίες προβαίνει η εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η 
χρηματιστηριακή αξία των μετοχών της δεν αποκλίνει από την καθαρή αξία του 
ενεργητικού της σε ποσοστό μεγαλύτερο από το ποσοστό που ορίζεται στο 
καταστατικό της έγγραφο, θεωρούνται ως ισοδύναμες με εξαγορά από την 
εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου των μετοχών της:  

   

  Νοείται ότι, το ποσοστό της απόκλισης της χρηματιστηριακής αξίας των 
μετοχών ΕΕΜΚ που ορίζεται στο καταστατικό της έγγραφο δεν δύναται να 
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού της. 

   

 Άλλες πρόνοιες 
του καταστατικού 
ή ιδρυτικού 
εγγράφου ΕΕΜΚ. 

370ΣΤ. Το καταστατικό ή ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας επενδύσεων 
μεταβλητού κεφαλαίου θεωρείται ότι προνοεί για τα στοιχεία που αναφέρονται 
στις διατάξεις του άρθρου 370Δ ανεξάρτητα από τη συμπερίληψη στο 
καταστατικό ή ιδρυτικό έγγραφο οποιωνδήποτε άλλων σχετικών συναφών ή 
συμπληρωματικών προνοιών. 

   

 Ερμηνεία 
αναφορών  
του παρόντος 
Νόμου. 

370Ζ. Στον παρόντα Νόμο- 
 
 

   

  (α) αναφορά σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ερμηνεύεται 
ότι περιλαμβάνει εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου εντός 
της έννοιας του παρόντος Μέρους και αναφορά σε μετοχή ή μετοχικό 
κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ερμηνεύεται 
ανάλογαꞏ 

   

  (β) αναφορά στην ονομαστική αξία μετοχής εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης με μετοχές, που έχει εκδοθεί ή παραχωρηθεί, ερμηνεύεται, 
στην περίπτωση εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, ως 
αναφορά στην αξία του ενεργητικού της εταιρείας μετά την αφαίρεση 
όλων των υποχρεώσεών της διαιρούμενη με τον αριθμό των 
εκδομένων μετοχών τηςꞏ και 

    

  (γ) αναφορά στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με 
μετοχές, που έχει εκδοθεί ή παραχωρηθεί, ερμηνεύεται στην 
περίπτωση εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, ως 
αναφορά στην αξία του ενεργητικού της εταιρείας μετά την αφαίρεση 
όλων των υποχρεώσεών της. 

   

 Εξουσία ΕΕΜΚ 
για εξαγορά 

370Η.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η εξαγορά από 
εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δικών της μετοχών γίνεται υπό 



 
 

δικών της 
μετοχών. 

τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως προβλέπεται στο καταστατικό της 
έγγραφο. 

   

  (2) Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δεν προβαίνει σε εξαγορά 
δικών της μετοχών, εκτός εάν είναι πλήρως πληρωμένες. 

   
 

  (3) Καμία διάταξη στον παρόντα Νόμο δεν απαιτεί τη δημιουργία από 
εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου οποιουδήποτε λογαριασμού 
αποθεματικών. 

   

 Τροποποίηση  
του ιδρυτικού 
εγγράφου ΕΕΜΚ. 

370Θ.-(1) Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται με 
σύνηθες ψήφισμα να μεταβάλει τους όρους του ιδρυτικού της εγγράφου 
αναφορικά με τον αριθμό μετοχών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 370Β, τον ελάχιστο αριθμό των εκδομένων 
μετοχών της, καθώς και, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 70, 
αναφορικά με οποιεσδήποτε τάξεις μετοχών. 

   

  (2) Σε περίπτωση που εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου έχει 
μεταβάλει τους όρους του ιδρυτικού της εγγράφου σύμφωνα με το εδάφιο (1), 
οφείλει μέσα σε ένα (1) μήνα από την εν λόγω ενέργεια να παραδώσει για 
εγγραφή στον έφορο εταιρειών αντίγραφο του σχετικού ψηφίσματος και 
ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 στον καθορισμένο τύπο 
που να αναφέρει, ανάλογα με την περίπτωση, τη σχετική μεταβολή, η οποία 
δύναται, κατ’ επιλογή της εταιρείας, να συνοδεύεται με νέο τροποποιημένο 
ιδρυτικό έγγραφο. 

    

  (3) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την 
παράλειψη, υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης. 

    

 Μεταχείριση 
μετοχών που 
έχουν 
εξαγορασθεί. 

370Ι.-(1) Μετοχές εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου που έχουν 
εξαγορασθεί από την εν λόγω εταιρεία ακυρώνονται και το ποσό του 
εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μειώνεται με το ποσό της 
αντιπαροχής που καταβλήθηκε από την εταιρεία για την εξαγορά των μετοχών 
αυτών. 

   

  (2)  Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου η οποία έχει εξαγοράσει 
οποιεσδήποτε από τις μετοχές της, έχει την εξουσία να εκδώσει ίσο αριθμό 
μετοχών στη θέση εκείνων που έχουν εξαγορασθεί. 

   

 Εφαρμογή των 
διατάξεων του 
παρόντος  
Νόμου. 

370ΙΑ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 370ΙΒ και στον 
βαθμό που δεν εξαιρούνται ή διαφοροποιούνται από τις διατάξεις του παρόντος 
Μέρους, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε εταιρεία 
επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου. 

   

  (2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου όπως 
προβλέπεται στο εδάφιο (1), εκτός εάν προνοείται διαφορετικά, αναφορά σε 
“εταιρεία” θεωρείται ως αναφορά σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού 
κεφαλαίου. 

   

 Μη εφαρμογή 
ορισμένων 
διατάξεων  
του παρόντος 
Νόμου. 

370ΙΒ.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε εταιρείες 
επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, εκτός στον βαθμό που αποκλείονται 
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης του 
παρόντος Νόμου ή που διαφοροποιούνται από ή αντιβαίνουν οποιαδήποτε 
άλλη διάταξη του παρόντος Μέρους ή που αποκλείονται από τις διατάξεις του 
περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου ή του περί των 
Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου. 

   

  (2) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 4, του 
άρθρου 4A, των εδαφίων (2) έως (7) του άρθρου 7, των άρθρων 31, 31A και 
32, των εδαφίων (2), (3) και (6) του άρθρου 47, των άρθρων 47Α, 47Β, 47Ε, 49, 
50, 51, 51Α, 53, 55, 56, 57, 57Α έως 57ΣΤ, 60, 60Α, 60Β, 61, 62, 64 έως 69, 
78, 104, 107, 108, 113Α, 114 έως 117, 124, 158 έως 169, 169A έως 169ΣΤ και 
187 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού 
κεφαλαίου. 

   



 
 

  (3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3 και της παραγράφου (δ) του 
άρθρου 211 εφαρμόζονται σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου 
ωσάν η λέξη “επτά” να αντικαθίσταται με τη λέξη “ένα”. 

   

  (4) Το άρθρο 59Α εφαρμόζεται σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού 
κεφαλαίου ωσάν οι λέξεις “στο ποσό” στο εδάφιο (1) αυτού να αντικαθίστανται 
με τις λέξεις “στον αριθμό μετοχών”. 

   

 Τρόπος 
σύστασης  
ΕΕΜΚ. 

370ΙΓ.  Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δύναται να συσταθεί 
για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα με 
την υπογραφή των ονομάτων τους στο ιδρυτικό έγγραφο και αφού 
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο, για 
την εγγραφή, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. 

   

 Μετατροπή 
εταιρείας άλλης 
από ΕΕΜΚ  
σε ΕΕΜΚ. 

370ΙΔ. Οι διατάξεις των άρθρων 198 έως 200 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία 
σε προτεινόμενη μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές άλλης 
από εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου σε εταιρεία επενδύσεων 
μεταβλητού κεφαλαίου. 

   

 Καθεστώς 
υφιστάμενης 
ΕΕΜΚ. 

370ΙΕ.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “υφιστάμενη εταιρεία 
επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου” σημαίνει εταιρεία η οποία, πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) 
Νόμου του 2021, είναι εγγεγραμμένη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και λειτουργεί ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου δυνάμει 
των διατάξεων του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών 
Επενδύσεων Νόμου ή του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
Νόμου. 

   

  (2) Υφιστάμενη εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου οφείλει εντός 
δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί 
Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2021, με ειδικό ψήφισμα, να 
τροποποιήσει το ιδρυτικό και καταστατικό της έγγραφο για να μετατραπεί σε 
εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου κατά την έννοια του παρόντος 
Μέρους. 

   

  (3) Μέχρι την καταχώριση του ειδικού ψηφίσματος που αναφέρεται στο 
εδάφιο (2) στον έφορο εταιρειών για εγγραφή, υφιστάμενη εταιρεία επενδύσεων 
μεταβλητού κεφαλαίου εξακολουθεί να υφίσταται ως εταιρεία επενδύσεων 
μεταβλητού κεφαλαίου δυνάμει των διατάξεων του περί των Οργανισμών 
Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου και του περί των Ανοικτού Τύπου 
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και το παρόν Μέρος, εκτός από 
το παρόν άρθρο, δεν θα έχει εφαρμογή σε αυτή. 

   

 Μητρώο  
μελών. 

370ΙΣΤ. Το μητρώο μελών εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου 
τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 
Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών 
Επενδύσεων Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, αναφορικά με τα Μητρώα 
Μεριδιούχων. 

   

 Επαναφορά  
από το 
Δικαστήριο. 

370ΙΖ. Το εδάφιο (7) του άρθρου 327 εφαρμόζεται σε εταιρεία επενδύσεων 
μεταβλητού κεφαλαίου ωσάν οι λέξεις “είκοσι ετών” να αντικαθίστανται με τις 
λέξεις “δύο ετών”.». 

   

Τροποποίηση 
του Πρώτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου Πίνακα Ε. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, στο Πρώτο Παράρτημα αυτού, αμέσως 
μετά τον Πίνακα Δ, του ακόλουθου νέου Πίνακα: 

  

 «ΠΙΝΑΚΑΣ Ε 
ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

  



 
 

 1. Το όνομα της εταιρείας είναι […]. 

2. Οι σκοποί για τους οποίους συστήνεται η εταιρεία είναι: 

3. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη. 

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ισούται με την εκάστοτε αξία του εκδοθέντος μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας. 

5. [Εκτός αν προνοείται από το καταστατικό] Η αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας ισούται πάντοτε με την αξία του ενεργητικού της εταιρείας οποιουδήποτε είδους 
μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων της. 

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε […] μετοχές. 

7. Οι εκάστοτε εκδομένες μετοχές της εταιρείας δεν θα είναι λιγότερες από […].  Το αρχικό ή 
παραχωρηθέν κεφάλαιο της εταιρείας είναι […………………. Νόμισμα]. 

8. [Εκτός αν προνοείται από το καταστατικό] Οι μετοχές της εταιρείας εξαγοράζονται από 
αυτήν, κατόπιν αιτήματος από οποιουσδήποτε από τους κάτοχους τους, άμεσα ή έμμεσα, 
από στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας. 

 
Εμείς, τα διάφορα πρόσωπα που τα ονόματα και οι διευθύνσεις είναι υπογραμμένα, επιθυμούμε να 
αποτελέσουμε εταιρεία σύμφωνα με το ιδρυτικό αυτό έγγραφο και αντίστοιχα συμφωνούμε να 
λάβουμε τον αριθμό των μετοχών στο κεφάλαιο της εταιρείας που είναι σημειωμένος απέναντι από 
τα αντίστοιχα ονόματά μας. 

  

Ονόματα, διευθύνσεις και περιγραφές υπογραφέων Αριθμός μετοχών που λαμβάνει καθένας 
υπογραφέας 

“1.  ΑΒ από […] 

 2.  ΓΔ από […] 

 3.  ΕΖ από […] 

   

Σύνολο λαμβανομένων μετοχών […] 

Χρονολογήθηκε σήμερα […] την […], 20[…] 

 

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών Υ.Ζ. 

(διεύθυνση) …………………………………………………………… 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Κανονισμοί σε σχέση με τέτοια θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού 
κεφαλαίου, όπως θεωρούνται κατάλληλα. 

2. Η αξία του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ισούται πάντοτε με την αξία του ενεργητικού της 
εταιρείας οποιουδήποτε είδους μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων της. 

3. [Εκτός αν προνοείται από το ιδρυτικό έγγραφο] Οι μετοχές της εταιρείας εξαγοράζονται από αυτήν, κατόπιν 
αιτήματος από οποιουσδήποτε από τους κάτοχους τους,  άμεσα ή έμμεσα, από στοιχεία του ενεργητικού της 
εταιρείας. 

4. Άλλοι κανονισμοί (αν υπάρχουν).». 

 
 
 


