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1. Επιστολή καλωσορίσματος από την Cy Tax Consultants
2. Πινάκας με τα έξοδα έναρξης και συντήρησης Κυπριακής Εταιρίας με πλήρη
λεπτομέρεια για το κάθε έξοδο ξεχωριστά
3. Έγγραφα που χρειάζονται για την έναρξη της υπόθεσης σας
4. Έντυπο παραγγελίας με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και πιθανά ονόματα της
εταιρίας. Εάν επιθυμητέ παραγγελία η πληροφορίες στείλετε μας το
ηλεκτρονικό σας μήνυμα απευθείας στο έντυπο της παραγγελίας μας στο
διαδίκτυο πατώντας στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.cytaxbiz.net/category_s/1883.htm
5. Προτιμολόγιο της Cy Tax Consultants, για τα αρχικά ιδρυτικά έξοδα,
συμφωνία εμπιστεύματος και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού με βάση το
GOLD PACKAGE, στοιχεία λογαριασμού της εταιρίας μας για το έμβασμα
6. Επαγγελματικό προφίλ της εταιρίας Cy Tax Consultants
7. Διάφορα έγγραφα που έχουν σχέση με την έναρξη της υπόθεσης σας

-Ιδρυτικό & καταστατικό έγγραφο
-Δήλωση εμπιστεύματος μεταξύ πραγματικού ιδιοκτήτη εταιρίας
-Έγγραφο

μεταβίβασης μετοχών εταιρίας

-Γραπτή συμφωνία μεταξύ αντιπροσώπου διευθυντή και πραγματικού ιδιοκτήτη
εταιρίας

-Ερωτηματολόγιο για εξακρίβωση για εξαίρεση για αποκοπή φόρου άμυνας από
τόκους στην Κύπρο

-Δήλωση για εξαίρεση για αποκοπή φόρου άμυνας από τόκους στην Κύπρο
-Ερωτηματολόγιο για εξακρίβωση για εξαίρεση για αποκοπή φόρου άμυνας από
μερίσματα στην Κύπρο

-Δήλωση για εξαίρεση για αποκοπή φόρου άμυνας από μερίσματα στην Κύπρο
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Mε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
Αξιότιμο κύριο μελλοντικό πελάτη,
Θέμα: Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας
1. Κόστος ίδρυσης εταιρείας και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού €1500- €2000
ευρώ, αναλόγως του πακέτου.
2. Φορολογικός Εταιρικός Συντελεστής 10% στην Κύπρο επί των καθαρών κερδών.
3. Φόρος Μερίσματος 0% όταν ο μέτοχος διαμένει εκτός Κύπρου για περίοδο πέραν
των 183 ημερών.
4. Άνοιγμα διεθνή τραπεζικού λογαριασμού και χρεωστικής VISAS στην Κύπρο με
πλήρη έλεγχο, διαχείριση και ασφάλεια μέσω του διαδικτυακού από οπουδήποτε
και εάν βρίσκεστε.
5. Στην σελίδα 3 θα βρείτε τα έξοδα για την ίδρυση και την συντήρηση Κυπριακής
Εταιρείας. Η ένδειξη αφόρα πολύ μικρές υποθέσεις και οι τιμές διαφέρουν
αναλόγως της υπόθεσης. Το τελικό ετήσιο κόστος για την συντήρηση θα
συμφωνηθεί στην πορεία με βάση τα δεδομένα της δικής σας υπόθεσης.
Αξιότιμε κύριε,
Με βάση το πιο πάνω θέμα επιθυμώ να σας αναφέρω τα πιο κάτω:
1. Κατ’ αρχή θέλω να σας ευχαριστήσω για το ηλεκτρονικό σας μήνυμα και το
ενδιαφέρον σας για πληροφορίες που αφορούν την ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας.
2. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω SKYPE (NICHOLASPAIS), για μια
συνδιάσκεψη για να καταγραφούν τα δεδομένα της δικής σας υπόθεσης.
Πιστεύω ότι οι δικές μου εισηγήσεις επί του θέματος μπορούν να υλοποιήσουν
τους στόχους που έχετε θέση.
3. Σας αναφέρω ότι η εταιρεία μας CY TAX CONSULTANTS, επικεντρώνεται σε
ειδικευμένες στοχευόμενες φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες με βάση τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές του Νόμου και των αναγκών του πελάτη.
4. Ο Φορολογικός μας Σύμβουλος, κύριος Νικόλας Παής, πρώην λειτουργός του
Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων αποτελεί το κλειδί για τον σωστό προσωπικό
φορολογικό προγραμματισμό της υπόθεσης σας. Είναι μέλος του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών της Αγγλίας (ACCA) και της Κύπρου (AICPAC), με
αριθμό κυπριακής άδειας 2013.
5. Εάν επιθυμείται επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και την
ιστοσελίδα μας www.cytaxbiz.net η να επικοινωνήσει και προσωπικά μαζί μας
στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο info@cytaxbiz.net
6. Είμαι μαζί σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες.
Με τιμή,
Νικόλας Παής
Εγκεκριμένος Λογιστής / Ελεγκτής FCCA,
Αριθμός Άδειας ΣΕΛΚ 2013

Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας και ετήσια έξοδα συντήρησης

Περιγραφή Εργασίας

Κατηγορία
Εξόδου

GOLD
PACKAGE

SYLVER
PACKAGE

Έξοδα 1ου
Ιδρυτικά

Έξοδα 1ου
Ιδρυτικά

1500
200
300
2000

1500
OXI
300
1800

Ετήσια
έξοδα

Ετήσια
έξοδα

200
200
600
300
350
350

200
OXI
300
300
350
350

2000
500
40 ΩΡΕΣ

1500
375
30 ΩΡΕΣ

Σημείωση
Α/Α

Έξοδα ιδρυτικά, σύστασης, λογαριασμός
Έξοδα Έγγραφης Κυπριακής Εταιρείας
Συμφωνία εμπιστεύματος μετόχου
Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
ΟΛΙΚΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Δικηγορικά
Δικηγορικά
Διοικητικά

1
2
3

Έξοδα ετήσια συντήρησης, λογιστικά, φορολογικά, γραφείου

Έξοδα Εγγεγραμμένου Γραφείου
Έξοδα Διευθυντή και Γραμματέα
Λογιστικά βιβλία - μικρής υπόθεσης
Δηλώσεις ΦΠΑ - 4 τρίμηνα κατά έτος
Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας
Οικονομικά αποτελέσματα / λογαριασμοί

Διοικητικά
Διοικητικά
Λογιστικά
ΦΠΑ
Φορολογικά
Φορολογικά

ΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΜΑΧ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

4
5
6
7
8
9

1. Έξοδα εγγραφής εταιρείας, χαρτόσημα και Δικηγορικά.
2. Συμφωνία εμπιστεύματος – Γίνεται συμφωνία μεταξύ του πραγματικού
ιδιοκτήτη των μετοχών της κυπριακής εταιρείας με Κύπριο Εμπιστευματοδόχο
ο οποίος κρατά τις μετοχές για λογαριασμό του.
3. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού μέσω διαχείρισης λογαριασμού από το
διαδίκτυο και χρεωστικής κάρτας για να μπορείτε να κάνετε τις συναλλαγές
σας οπουδήποτε και να βρίσκεστε.
4. Έξοδα εγγεγραμμένου γραφείου στην Κύπρο και τήρηση αλληλογραφίας σας.
5. Έξοδα Κυπρίου Διευθυντή και Γραμματέα.
6. Τήρηση λογιστικών βιβλίων από την αδειούχο εγκεκριμένο λογιστή στην
Κύπρο.
7. Δηλώσεις ΦΠΑ που γίνονται ανά τρίμηνο και κατατίθενται στον ΦΠΑ Κύπρου.
8. Δήλωση εισοδήματος εταιρείας κάθε έτος που ετοιμάζονται και κατατίθενται
στον Φόρο Εισοδήματος της Κύπρου από αδειούχο εγκεκριμένο λογιστή.
9. Οικονομικά αποτελέσματα έτους, ετοιμασία με βάση τις προδιαγραφές του
περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και κατάθεση τους στον Έφορο Εταιρειών.

10. Έγγραφα που χρειάζονται για την έναρξη της υπόθεσης σας:
 Αντίγραφο διαβατήριου δικαιούχου μετόχου βεβαιωμένο από την τοπική
αστυνομία, για ετοιμασία συμφωνίας εμπιστεύματος.
 Αντίγραφο πληρωμής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος για την πιστοποίηση της
διεύθυνσης μόνιμης σας διαμονής στο εξωτερικό.
 Βεβαίωση από κάποιο στενό σας συνεργάτη / πελάτη για την πιστοποίηση της
εργασίας / υπηρεσίας / δραστηριότητα σας στο εξωτερικό.
 Βεβαίωση από τον τραπεζίτη σας ότι είστε πελάτης της τράπεζας αυτής.
 Τηλέφωνο επικοινωνίας με πλήρες κώδικες στην χώρα που βρίσκεστε. Κινητό και
σταθερό.
11. Θα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν στην
διαδικασία της σύστασης της Κυπριακής Εταιρίας, σας δίνω τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις στην ιστοσελίδα μας από οπού μπορείτε να τα κατεβάσετε και να
μελετήσετε με την ησυχία σας:
Δήλωση εμπιστεύματος μεταξύ πραγματικού ιδιοκτήτη και κύπριου μέτοχου
http://www.cytaxbiz.net/v/vspfiles/assets/images/1%20trust%20agreement.pdf
Έγγραφο μεταβίβασης μετοχών εταιρίας προς τον πραγματικό μέτοχο
http://www.cytaxbiz.net/v/vspfiles/assets/images/2%20instrument%20of%20transfer.p
df
Γραπτή συμφωνία μεταξύ αντιπροσώπου διευθυντή και πραγματικού ιδιοκτήτη της
εταιρίας
http://www.cytaxbiz.net/v/vspfiles/assets/images/3%20%20cypriot%20director%20agr
eement.pdf
Πρότυπο λεπτομερούς καταστατικού & ιδρυτικού έγγραφου Κυπριακής Εταιρίας
http://www.cytaxbiz.net/v/vspfiles/assets/images/4%20articles%20and%20memorand
um%20specimen.pdf
Ηλεκτρονική διεύθυνση επιβεβαίωσης εγγραφής στο σύστημα VIES της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για διακοινοτικό εμπόριο και χρέωση 0% ΦΠΑ εντός & εκτός Ευρώπης.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
12. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προχωρήσετε με την παραγγελία της εταιρείας και το
άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να σταλούν όλα τα πιο πάνω στοιχεία
καθώς και το ποσό των €2000 Ευρώ για ιδρυτικά έξοδα της εταιρείας. Για πληρωμές
σας αναφέρω τα στοιχειά της εταιρείας μας:
PNC SUCCESS CONSULTANTS LIMITED – όνομα δικαιούχου
IBAN: CY73 0020 0124 0000 0005 0260 9900
SWIFT address BIC Code of Bank of Cyprus Public Company Limited is
BCYPCY2N
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PRE INVOICE NO :

Client Name
Address
Subject
Date

:
:
:
:

09/02/2013
Αξιότιμο κύριο μελλοντικό πελάτη
ΕΛΛΑΔΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLD PACKAGE
09/02/2013

As per detailed decription for work performed in page 2
service #

Yearly
Expenses
Repeated

Set up
cost
1st year

€

€

Euros
€

As per our detail price list
1 ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
2 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
3 Ετοιμασία εγγράφων για αντιπροσώπευση μετοχών μέσω

1709

συμφωνίας εμπιστεύματος

Less discount

Net invoice before vat charge
Vat 17% charge on net
Total in EURO

0

0

Client's Signature:

Firm's Signature:

----------------------------

-------------------------------
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7. Ίδρυση Διεθνών Εταιρειών

1. Γατί μαζί μας:
•
•
•

CYTAX CONSULTANTS

•
•
•
•
•
•

4

Πρωτοπορούμε σε φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα.
Εξειδικευόμαστε σε υπηρεσίες για έρευνα αγοράς, μελέτες βιωσιμότητας και στην εξεύρεση οικονομικών πόρων για
επενδύσεις σε νέους επιχειρηματικούς τομείς.
Λειτουργούμε σε ένα πλήρες σύγχρονο, επαγγελματικό περιβάλλον, με επαναστατικό τρόπο οργάνωσης και παράδοσης υπηρεσιών με σύγχρονα λογισμικά προγράμματα μέσω του διαδικτύου.
Στοχεύουμε στην παράδοση ποιοτικών υπηρεσιών και προσφέρουμε ‘Α’ υπηρεσίες για ‘Α’ πελάτες.
Αφιερώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο για καταγραφή, μελέτη και λύση προβλημάτων.
Έχουμε δημιουργήσει αλυσίδα συνεργατών με στόχο το κοινό μέλλον και όραμα.
Ο στόχος μας: Η παράδοση ποιοτικών φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών με συνέπεια, ψηλό επαγγελματισμό
και σεβασμό προς τον πελάτη.
Η αποστολή μας: Να προσφέρουμε ‘Α΄ υπηρεσίες για ‘Α’ πελάτες και παράδωση υψηλών προδιαγραφών διεθνείς
φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες με επαγγελματισμό και σεβασμό προς τον πελάτη.
Το μυστικό της επιτυχίας μας: Η αφιέρωση χρόνου ώστε να συζητηθούν τα προβλήματα, να καταγράφουν
οι δραστηριότητες και λειτουργίες που παρουσιάζουν κενά και αδυναμίες, ούτως ώστε να δοθούν αποτελεσματικές
λύσεις με βάση τα σωστά δεδομένα σε κάθε περίπτωση. Το γραφείο μας έχει οργανωθεί με τις κατάλληλες επαγγελματικές προδιαγραφές ώστε γρήγορα, αποτελεσματικά και με πλήρη επάρκεια να φέρνει σε περάς τις υπηρεσίες που
αναλαμβάνει.

2. Προς ποιους απευθυνόμαστε:
•

•
•

•

•
•

Οργανισμούς η φυσικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν προβλήματα η εκκρεμότητες με φορολογικά ζητήματα και
θέλουν να ενημερωθούν για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις από τον έμπειρο φορολογικό μας σύμβουλο, πρώην
λειτουργό του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (Τμήμα Φόρου Εισοδήματος).
Όσους επιδιώκουν ξεκαθάρισμα των φορολογικών τους υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν διαχρονικά λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται στις φορολογικές αρχές.
Επιχειρηματίες που σκοπεύουν να επενδύσουν σε νέες ιδέες και επιχειρηματικούς τομείς και χρειάζονται την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών συμβούλων επιχειρήσεων. Προσφέρουμε υπηρεσίες για ετοιμασία μελέτης βιωσιμότητας, έρευνας αγοράς και για εξεύρεση διαφόρων μορφών χρηματοδότησης από άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων
ή εξωτερικού δανεισμού από μετόχους η τράπεζες.
Έλληνες και ξένους επενδυτές που θέλουν να δημιουργήσουν διεθνείς εταιρείες μέσω Κύπρου, να επωφεληθούν του
χαμηλότερου (10%) φορολογικού συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εκμεταλλευτούν τις νόμιμες διαδικασίες που τους παρέχουν οι συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας τις οποίες η Κύπρος έχει υπογράψει με 38 ξένες
χώρες.
Αυτούς που επιθυμούν να ανοίξουν ασφαλείς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο.
Όσους προτίθενται να ιδρύσουν ανεγνωρισμένες διεθνείς εταιρείες οι οποίες δεν τελούν υπό οποιαδήποτε καθεστώς
καταπολέμησης από την Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ.

•

Οργανισμούς η πρόσωπα που θέλουν να έχουν ποιοτική και λογική χρέωση για τις φορολογικές και επιχειρηματικές
τους υπηρεσίες.

H CY TAX CONSULTANTS ιδρύθηκε από τον κύριο Νικόλα Παή ο οποίος έχει εργαστεί με επιτυχία για είκοσι τρία έτη σε
διάφορα σημαντικά πόστα μαζί με διαφόρους διεθνείς λογιστικούς οίκους και στο Γραφείο Φόρου Εισοδήματος, από τους
οποίους άντλησε σημαντικές επαγγελματικές εμπειρίες που τον έχουν βοηθήσει στην μετέπειτα ανοδική επαγγελματική
του σταδιοδρομία. Ο κ. Παής οραματίστηκε την ίδρυση ενός οργανισμού με κύριο στόχο την προσφορά υπηρεσιών σε εξειδικευμένες φορολογικές υπηρεσίες, σε άτομα και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον Φόρο Εισοδήματος
και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
H μακροπρόθεσμη παρουσία του οργανισμού μας στην κυπριακή και ελληνική αγορά, έχει αποδείξει εμπράκτως την
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του σε υποθέσεις που ανέλαβε, αλλά και την εμπιστοσύνη της οποίας τυγχάνει από
τους πελάτες του.
Το κάλεσμα των καιρών έφεραν τον οργανισμό μας να αναπτύσσετε στην ελληνική αγορά με κύριο στόχο να προσφέρει
εξειδικευμένες φορολογικές υπηρεσίες σε άτομα και επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη να ιδρύσουν διεθνείς εταιρείες με
ευρωπαϊκό προφίλ. Η Κύπρος ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υιοθετήσει την χαμηλότερη φορολογική πολιτική μεταξύ των κρατών μελών με 10% φορολογικό εταιρικό συντελεστή. Ο στόχος είναι να βοηθήσει επιχειρηματίες που
θέλουν να επενδύσουν σε νέες ιδέες και επιχειρηματικούς τομείς και χρειάζονται την συμβουλή και καθοδήγηση έμπειρων
επαγγελματιών συμβούλων επιχειρήσεων για να ετοιμαστεί η μελέτη βιωσιμότητας, η έρευνα αγοράς και να εξευρεθούν
οι διάφορες μορφές χρηματοδότησης του έργου από άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων η εξωτερικού δανεισμού από
μετόχους η τράπεζες.
Η CY TAX CONSULTANTS έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τις υπηρεσίες της. Έχει δημιουργήσει
ένα επαναστατικό λογισμικό πρόγραμμα το όποιο τρέχει σε εφαρμογές διαδικτύου και έτσι έχει εκμηδένιση τον χρόνο ο
οποίος χρειάζεται για την ετοιμασία, παρακολούθηση και εκτέλεση των διαφόρων υπηρεσιών που αναλαμβάνει.
Το λογισμικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί την καταλληλότερη μορφή αυτοματοποίησης. Η μεθοδευμένη κατηγοριοποίηση
και ομαδοποίηση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων δημιουργεί το κατάλληλο εργαλείο για παρακολούθηση, έγκριση,
διοικητική απόφαση, τιμολόγηση, επικοινωνία και αρχειοθέτηση όλων των εργασιών του οργανισμού.
Η φιλοσοφία μας στον τρόπο που λειτουργούμε έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα από συνεργάτες οι όποιοι μπορούν να
κτίζουν χαρτοφυλάκιο από δικούς τους πελάτες με απώτερο στόχο την συνεχή εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους και την
αύξηση του κέρδους.

CYTAX CONSULTANTS

3. Η ιστορία μας:
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4. Παγκοσμιοποίηση
Όλες οι επιχειρήσεις σήμερα βλέπουν τον πλανήτη ως μια διεθνή αγορά. Η χρήση του διαδικτύου και άλλων μέσων επικοινωνίας έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις και τον χρόνο και έχει φέρει τους πελάτες στην διπλανή μας πόρτα.

CYTAX CONSULTANTS

Στην CΥ ΤΑΧ CONSULTANTS έχουμε ως κύριο στόχο να βοηθάμε και να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας πώς μπορούν
να επωφεληθούν από την χαμηλή φορολογία στην Κύπρο με το άνοιγμα διεθνών εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών,
κατά τρόπο 100% νόμιμο και ασφαλή.
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Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες για έρευνα αγοράς, οι μελέτες βιωσιμότητας και την εξεύρεση οικονομικών πόρων για την
επένδυση σε νέους επιχειρηματικούς τομείς μας έχουν θέσει ψηλά στην βιομηχανία των επαγγελματιών συμβούλων
επιχειρήσεων.
Με λογικές χρεώσεις για την δημιουργία και συντήρηση διεθνούς εταιρείας οι πελάτες μας απολαμβάνουν φορολογικές
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Σε αυτό συμβάλλουν η τεχνογνωσία που διαθέτει το γραφείο μας στην Κύπρο και την Ελλάδα και η εμπειρία των άψογα καταρτισμένων συνεργατών μας. Επικεφαλής στην πυραμίδα των φορολογικών μας υπηρεσιών βρίσκεται ο έμπειρος
λειτουργός μας κύριος Νικόλας Παής, πρώην λειτουργός του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (Τμήμα Φόρου Εισοδήματος) με μεγάλη εμπειρία σε θέματα διεθνών εταιρειών.
Στηριζόμενοι στην εχεμύθεια είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε σε προσωπική συνάντηση τις ιδέες σας και τις σκέψεις
σας και να κτίσουμε μαζί τη σχέση εμπιστοσύνης η οποία είναι επιβεβλημένη σε τέτοιου είδους συνεργασίες.
Τα γραφεία μας στην Αθηνά κα τη Λευκωσία βρίσκονται πάντα στην διάθεση των πελατών μας, έτοιμα να προσφέρουν
αμέσως απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερωτήματα και απορίες, με την διευθέτηση προσωπικών συναντήσεων σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Είναι για την εταιρεία μας πεποίθηση ότι σε νέα εγχειρήματα οι πελάτες μας πρέπει να έχουν
διπλά τους τον καλύτερο συνεργάτη.

5. Οι υπηρεσίες μας:
Φορολογικές και λογιστικές:
•
•
•
•

Έρευνες αγοράς, μελέτες βιωσιμότητας για εξεύρεση οικονομικών πόρων για επενδύσεις σε νέους επιχειρηματικούς
τομείς.
Εγγραφή διεθνών εταιρειών.
Άνοιγμα διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού.
Αντιπροσώπευση και διευθέτηση ενστάσεων και προσφυγών στο Φόρο Εισοδήματος, το Εφοριακό Συμβούλιο και στο
Ανώτατο Δικαστήριο.

•
•
•
•
•
•
•
•

Γνωματεύσεις για επιβολή φορολογιών που σας επεβλήθησαν και θεωρείτε αδικαιολόγητες.
Ετοιμασία φορολογικού προγραμματισμού για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες.
Ετοιμασία και αποστολή φορολογικών δηλώσεων στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και ΦΠΑ.
Ετοιμασία κατάστασης περιούσιας και αντιπροσώπευση στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.
Ετοιμασία έκδοσης πιστοποιητικών φορολογικής εκκαθάρισης από Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και ΦΠΑ.
Φορολογικός προγραμματισμός για αγορά, πώληση, αναδιοργανώσεις, διαλύσεις και εκκαθαρίσεις εταιρειών.
Τήρηση λογιστικών βιβλίων και ΦΠΑ.
Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και δεικτών.

Με την απελευθέρωση των περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων διαφαίνεται μια παγκόσμια τάση διαμόρφωσης
χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών.
Η Κύπρος σήμερα αποτελεί ένα διεθνές χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο στο όποιο Έλληνες και Ευρωπαίοι
πολίτες την εντάσσουν στον διεθνή φορολογικό τους σχεδιασμό.
Με δεδομένη την ύπαρξη ενός αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου το οποίο παρέχει ευελιξία και ταυτόχρονα ασφάλεια
είναι το καλύτερο περιβάλλον που αναζητά κάθε υποψήφιος επενδυτής.
Με ένα θεμελιωμένο φορολογικό σύστημα με νομικό πλαίσιο διεθνών διμερών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής
φορολόγησης, με τη Δημόσια Υπηρεσία να στηρίζει τους επενδυτές και μια αξιοθαύμαστη επιχειρηματική υποδομή
η Κύπρος έχει καθιερωθεί και ελκύει μεγάλες πολυεθνικές αλλά και μικρότερες εταιρείες.
Η Κύπρος ως πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή μεταξύ των
κρατών μελών (10%) και παρέχει σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας με 38 χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
Πάνω από 90.000 χιλιάδες επιχειρήσεις και ναυτιλιακές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο με αρκετές από αυτές
να έχουν μόνιμη βάση και ιδιόκτητα γραφεία στο νησί.
Αναμφισβήτητα τα σημαντικά πλεονεκτήματα που παρέχει η Κύπρος αποφέρουν σήμερα καρπούς ιδιαίτερα για επενδύσεις
από ξένες εταιρείας και Έλληνες επιχειρηματίες.
Σε έναν ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο όπου πρωταρχικό ρόλο παίζει η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών και οι διεθνείς
συνεργασίες η Κύπρος δίνει ουσιαστικά κίνητρα σε επιχειρήσεις που θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στη
διεθνή αγορά. Οι διαφορές στην φορολογία σήμερα διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων
επιχειρηματικής φύσεως.

CYTAX CONSULTANTS

6. Κυπριακή Δημοκρατία - Διεθνές Κέντρο Εμπορίου
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Η Κύπρος έχει διαφοροποιηθεί από άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα και επιβάλει λογική φορολογία επί των κερδών ενώ
παράλληλα έχει συνάψει με 38 κράτη συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Με την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ΔΕΝ περιλαμβάνεται στους «φορολογικούς παραδείσους» όπως αυτές καθορίστηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Τα κίνητρα που παρέχει σήμερα η Κύπρος σε επιχειρηματίες είναι ισχυρά και τα κυριότερα συνοψίζονται ως ακολούθως:

CYTAX CONSULTANTS

1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.
8.

Η εταιρική φορολογία είναι η χαμηλότερη στην Ε.Ε (10% επί των καθαρών κερδών).
Με το κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω μείωσης της φορολογίας.
Οι Κυπριακές εταιρείες βάση της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας δεν είναι υπεράκτιες εταιρείες.
Οι Κυπριακές εταιρείες είναι ευρωπαϊκές εγχώριες εταιρείες που δεν τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς
καταπολέμησης από την Ελλάδα την Ε.Ε η τον ΟΟΣΑ.
Τιμολόγια δαπανών και εξόδων (π.χ Τ.Π.Υ) από Κυπριακές εταιρείες αναγνωρίζονται από τα Ελληνικά βιβλία και
εκπίπτουν από τα έσοδα των Ελληνικών επιχειρήσεων.
Οι Κυπριακές εταιρείες δεν υπόκεινται (απαλλάσσονται βάσει του άρθρου 15 π.3) από τον ειδικό φόρο 3% που
προβλέπεται από τον νέο Ελληνικό φορολογικό Νόμο 3091/2002.
Η Κυπριακή νομοθεσία δεν περιέχει δυσμενείς διατάξεις για συναλλαγές Κυπριακών εταιρειών με υπεράκτιες εταιρείες.
Οι αλλοδαποί δικαιούχοι μέτοχοι Κυπριακών εταιρειών δεν επιβαρύνονται με επιπλέον φόρους πέραν του 10%
της εταιρικής φορολογίας επί των φορολογητέων κερδών. Ο φορολογικός συντελεστής σε μέρισμα για μετόχους
κυπριακών εταιρειών που διαμένουν στην Κύπρο λιγότερες από 183 ημέρες ετησίως είναι 0%.

7. Ίδρυση Διεθνών Εταιρειών
Θα αναλάβουμε ολόκληρη την διαδικασία για την δημιουργία της εταιρεία σας ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να
έχετε την δυνατότητα να ξεκινήσετε τις εμπορικές σας δραστηριότητες.
Θα σας προσφέρουμε
Eπιχειρηματικές και φοροτεχνικές συμβουλές και υποστήριξη σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών σας πράξεων και θα
αναλάβουμε για λογαριασμό σας τις σχέσεις σας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Θα σας συμβουλεύουμε σε κάθε σας βήμα ώστε η εταιρεία σας να είναι κερδοφόρα και να νιώθετε δικαιωμένοι για την
επιλογή σας να συνεργαστείτε μαζί μας.
Η σωστή ετοιμασία, ο προγραμματισμός, η συμβουλή για τα επιχειρηματικά και φορολογικά σας θέματα και η συνεργασία
με πραγματικούς επαγγελματίες, θα σας λύσει πολλές απορίες, αμφιβολίες και θα ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που
αφορούν τις διεθνείς εταιρείες με έδρα την Κύπρο η μέσω Κύπρου.
Θα έχετε ακούσει παρά πολλά να λέγονται για την ίδρυση διεθνών εταιρειών μέσω Κύπρου και αυτό ίσως να σας φοβίζει
καθότι μπορεί να πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι νόμιμο και πιθανόν να σας δημιουργήσει φορολογικά προβλήματα στο μέλλον.

Ο φορολογικός μας σύμβουλος, κύριος Νικόλας Παής πρώην λειτουργός του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων Κύπρου,
καθώς και η εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών μας στην Κύπρο και την Ελλάδα, θα απαντήσουν σε όλες σας τις απορίες και
τα ερωτήματα σας σε θέματα διεθνών εταιρειών και θα σας υποδείξουν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε η
επιχείρηση σας να είναι καθόλα νόμιμη και ασφαλής.

Αναλυτικά:
Τι απαιτείται για τη σύσταση Κυπριακής εταιρείας:
Η Κυπριακή εταιρεία, υπό κανονικές συνθήκες, μπορεί να πάρει τη μορφή Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
με μετοχές, (Λίμιτεδ).
Για τη σύσταση Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές, απαιτούνται τα ακόλουθα:
1. Όνομα εταιρείας: Πριν εγγραφεί η εταιρεία θα πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου η ονομασία
της εταιρείας με ελληνικούς η αγγλικούς χαρακτήρες και με τη λέξη Λίμιτεδ στο τέλος. Συστήνεται όπως αποσταλούν
τρία πιθανά ονόματα προς έγκριση.
2. Ετοιμασία ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού: Αναγράφονται οι κύριες και συνήθεις δραστηριότητες
της εταιρείας και συνήθως αναφέρονται γύρω στους 30 με 40 σκοπούς οι οποίοι συνήθως είναι οι ίδιοι για όλες
τις εταιρείες και καλύπτουν όλο το φάσμα των εμπορικών δραστηριοτήτων. Ο κύριος η κύριοι σκοποί της εταιρείας,
αναγράφονται στα αρχικά άρθρα του καταστατικού, όπως για παράδειγμα εμπορική εταιρεία, ναυτιλιακή εταιρεία,
εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρεία οικοδομικών κατασκευών, εταιρεία τουριστικών επιχειρήσεων κλπ.
3. Μέτοχοι, Διευθυντές και Γραμματέας: Μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, Κύπριος,
Έλληνας, Ευρωπαίος, μη Ευρωπαίος, Ευρωπαϊκή η μη Ευρωπαϊκή Εταιρεία.
Θα πρέπει να δίνονται οι σωστές πληροφορίες για τους αξιωματούχους και μετόχους της εταιρείας όπως, πλήρες
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, υπηκοότητα και ημερομηνία γεννήσεως.
Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες της εταιρείας επιθυμούν ανωνυμία και εμπιστευτικότητα μπορούν να διορίσουν Κύπριους
μετόχους ως εντολοδόχους (nominee shareholders).
4.

Το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε μετοχές, όπως για παράδειγμα 1.000 μετοχές του ενός ευρώ
ανά μετοχή. Δεν υπάρχει κατώτατο ονομαστικό κεφάλαιο. Η πρακτική, όμως, είναι όπως, σε περίπτωση που δεν
απαιτείται μεγαλύτερο, το ονομαστικό κεφάλαιο για την ίδρυση εταιρείας να είναι 1.000 ευρώ.

CYTAX CONSULTANTS

Δημιουργία και εγγραφή διεθνούς εταιρείας
Για την δημιουργία της εταιρείας σας θα πρέπει να ακολουθήσετε μερικά απλά βήματα όπως:
Για την υπό ίδρυση εταιρείας σας δηλώστε:
1. Τρία πιθανά ονόματα,
2. Τις κύριες εμπορικές πράξεις και σκοπούς,
3. Τους Mετόχους, Διευθυντές και Γραμματέας.
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5. Εγγεγραμμένο γραφείο και η έδρα της εταιρείας πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο ώστε η Κυπριακή
διεθνής εταιρεία να φορολογείται με 10%. Οι αποφάσεις επίσης πρέπει να λαμβάνονται στην Κύπρο. Γι’ αυτό τον
λόγο θα πρέπει υποχρεωτικά να διοριστεί Κύπριος Διευθυντής και Γραμματέας και να υποδειχτεί διεύθυνση της
έδρας, στην Κύπρο. Εάν οι ξένοι μέτοχοι δεν διαμένουν στην Κύπρο για περίοδο μεγαλύτερη των 183 ημερών κατά
έτος ο φόρος μερίσματος είναι 0%. Όλες ο φορολογητέες συναλλαγές μεταξύ Ελλάδος, Ευρώπης η εκτός Ευρωπαϊκής
επικράτειας φορολογούνται με συντελεστή ΦΠΑ 0% όταν δέκτης του προϊόντος η της υπηρεσίας είναι εκτός Κύπρου.
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8. Ιδρυτής της Cy Tax Consultants - Νικόλας Παής - Φοροτεχνικός
Είναι ο ιδρυτής της CY TAX CONSULTANTS και Διεθνής Συνεταίρος της Klako Group Firm of Professional Accountants in
China . Είναι Διεθνής Φορολογικός και Επιχειρηματικός Σύμβουλος.
Απόφοιτος του Πανεπιστήμιου State University of New York, με δίπλωμα στα οικονομικά και την λογιστική.
Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών της Κύπρου (ΣΕΛΚ) και της Αγγλίας (ACCA).
Έχει εργαστεί με επιτυχία σε διάφορα σημαντικά πόστα μαζί με διαφόρους Διεθνείς Λογιστικούς Οίκους όπως
Coopers and Lybrand, Touché Ross, Clark Kenneth Leventhal and Moore Stephens και στο Γραφείο Φόρου Εισοδήματος.
Από τις θέσεις στις οποίες υπηρέτησε, άντλησε σημαντικές επαγγελματικές εμπειρίες που τον έχουν βοηθήσει στην
μετέπειτα ανοδική επαγγελματική του σταδιοδρομία.
Έχει εργαστεί με μεγάλη επιτυχία στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων Κύπρου και είναι έμπειρος σε θέματα διεθνών
εταιρειών, έκδοσης φορολογικών εκκαθαριστικών, εξέταση λογαριασμών διεθνών εταιρειών και Εργολάβων Οικοδομών.
Επίσης είναι έμπειρος σε επαγγελματικές συμβουλές για οικονομικές αναλύσεις και εισηγήσεις για αύξηση της
επίκερδότητας και αναδιοργάνωσης εταιρειών.
Η μεγάλη εμπειρία που διαθέτει σε Φοροτεχνικά και Τεχνοκρατικά θέματα των κατατάσσουν στους κορυφαίους
Φοροτεχνικούς στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Με την γνώση του και την εμπειρία του είναι ο εγγυητής της επιτυχίας για κάθε εγχείρημα που οι πελάτες μας επιχειρούν
στην διεθνή αγορά.

9. Ελάτε σε επαφή μαζί μας
Θα συζητήσουμε μαζί με απόλυτη εμπιστευτικότητα τα σχέδια σας και τις ιδέες σας. Θα σας προτείνουμε την καλύτερη
λύση ώστε να ξεκινήσετε με τις σωστές βάσεις τη διεθνή εταιρεία σας.

Cytax Consultants
Cyprus Office:
25th March Street No7, Apt 101, 2408 Engomi, Nicosia, Cyprus
Tel: Cyprus 7000 3360, International +357 22 461 402,
Fax: +357 22 819 011
Email: info@cytax.eu, www.cytax.eu
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ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΧΡΙΜΔΝΗ
ΔΤΘΤΝΗ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ
ΙΓΡΤΣΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

DEF LIMITED
1.

Η επσλπκία ηεο Δηαηξείαο είλαη:DEF LIMITED

2.

Σν εγγεγξακκέλν Γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ζα επξίζθεηαη ζηελ Κχπξν.

3.

Οη ζθνπνί γηα ηνπο νπνίνπο ηδξχεηαη ε Δηαηξεία είλαη:-

(1)
Να δηεμάγεη είηε απφ κφvε ηεο είηε απφ θoηvoχ κε άιιoπο, ζε oπoηoδήπoηε κέξoο ηoπ
θφζκoπ, εξγαζίεο ή επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο αεξνδξνκίσλ, λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη
εξγαζίεο ή επηρεηξήζεηο βηoκεράvσv, κεηαπoηεηψv, εκπφξσv, εθoδηαζηψv, απoζεθαξίσv,
κεηαηoπηζηψv, ζπζθεπαζηψv, ρovηξεκπφξσv, ιηαvoπσιψv, εηζαγσγέσv, εμαγσγέσv, πξoκεζεπηψv,
δηαvoκέσv, παξαγγειηoδφρσv, αγoξαζηψv, πσιεηψv, κεηαπσιεηψv γηα oπoηoδήπoηε είδoο αγαζψv,
πιψv εκπoξεπκάησv ή πξαγκάησv oπoηαζδήπoηε θχζεο θαζψο θαη εξγαζίεο ή επηρεηξήζεηο εκπφξσv
γεvηθά, κεηαθoξέσv, κε oπoηoδήπoηε κέζo ηαμηδησηηθψv ή αζθαιηζηηθψv πξαθηφξσv ή
αvηηπξoζψπσv, κεζηηψv κε πξoκήζεηα ή κε άιιo ηξφπo, εθηεισvηζηψv, vαπισηψv, θηεκαηoκεζηηψv
θαη πξαθηφξσv θαη αvηηπξoζψπσv γεvηθά θαη εξγαζίεο ή επηρεηξήζεηο γεvηθψv θαη εηδηθψv
ζπκβoχισv (general or specialised consultants) θαη δηεπζπvηψv.
(2)

Να δηεμάγεη, είηε απφ κφvε ηεο είηε καδί κε άιιoπο, ζε oπoηoδήπoηε κέξoο ηoπ θφζκoπ, εξγαζίεο ή
επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαζψο επίζεο εξγαζίεο ζπκβνχισλ, εξγνιάβσλ,
ππεξγoιάβσv, oηθoδφκσv, κεραvηθψv, ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ, αξρηηεθηφvσv, ζρεδηαζηψv,
εθηηκεηψv, πξoζθoξoδoηψv, θαηαζθεπαζηψv, ζπvηεξεηψv, επηζθεπαζηψv, εθπαηδεπηψv
ειεθηξoκεραvoιφγσv θαη άιιoπ πξoζσπηθoχ, δηαρεηξηζηψv oπoησvδήπoηε oηθoδoκψv,
ππoζηαηηθψv, θαηαζθεπψv, εγθαηαζηάζεσv, κειεηψv ή ζρεδίσv (projects) κεραvεκάησv, oδηθψv
έξγσv, απιάθσv, ιηκαvηψv, δηαζσιεvψζεσv ή έξγσv oπoηαζδήπoηε θχζεο θαη είδoπο αvεμάξηεηα
απφ κέγεζoο ή αμία φπσο επίζεο θαη εξγαζίεο ή επηρεηξήζεηο κεηαηoπηζηψv ρσκάησv, πξoκεζεπηψv
ειεθηξηθήο ή άιιεο εvέξγεηαο, ζπvαξκoιφγεζεο έηoηκσv ή άιισv θαηαζθεπψv, θαη απφθηεζεο,
πψιεζεο, εvoηθίαζεο ή παξαρψξεζεο oπoησvδήπoηε "κεζφδσv" ("know-how") θαη vα
θαηαζθεπάδoπv, αγoξάδoπv, πσιoχv, αvηαιιάζζoπv, θαηέρoπv, δηαρεηξίδovηαη, δηεπζχvoπv,
vαπιψvoπv ή κε oπoηoδήπoηε ηξφπo ρξεζηκoπoηoχv ή εθκεηαιιεχovηαη oπoηαδήπoηε πιoία,
βπζoθφξoπο ή πισηέο θαηαζθεπέο θάζε θχζεο θαη είδoπο.

(3) Να δηεμάγεη είηε απφ κφvε ηεο είηε απφ θoηvoχ κε άιιoπο ζε oπoηoδήπoηε κέξoο ηoπ θφζκoπ,
oπoηαδήπoηε επηρείξεζε, εξγαζία, έξγo ή δξαζηεξηφηεηα oπoηαζδήπoηε θχζεο πoπ ζρεηίδεηαη,
αvαθέξεηαη ή ζπvεπάγεηαη κεηoρέο, ρξεφγξαθα, εκπoξεχκαηα θαη πξoηφvηα φισv ησv εηδψv,
αθίvεηε πεξηoπζία θαη αvάπηπμε, αγoξά, πψιεζε θαη ρξεκαηoδφηεζε αθίvεηεο πεξηoπζίαο θαη
άιισv επηρεηξήζεσv, αvσξχμεηο θξεάησv, αvηιήζεηο, θαηαδχζεηο, επηζθoπήζεηο, ρσξoκεηξήζεηο,
εμεξεχvεζε, απφζπαζε, ζπιιoγή ή εθκεηάιιεπζε oπoησvδήπoηε oξπθηψv, πεηξειαίσv ή αεξίσv,
εγθαηαζηάζεηο ή αvoηθoδoκήζεηο γηα oπoηεζδήπoηε θαηαζθεπέο θαη ζρεηηθά ή αvαθoξηθά κε ηα πηo
πάvσ, vα εvεξγεί σο εξγoιάβoο, ππεξγoιάβoο, πξoκεζεπηήο εvεξγείαο, ζρεδηαζηήο, ρσξoκέηξεο,
δηαρεηξηζηήο, πξoζθoξoδφηεο, αvηηπξφζσπoο, ζχκβoπιoο, αζθαιηζηήο, κεραvηθφο κεραvoπξγφο,
ρξεκαηηζηήο, πξoκεζεπηήο πιoίσv (ship-chandler), κεηαθoξέαο θαη κεζίηεο αζθαιηζηηθψv
κεηoρψv, ρξεoγξάθσv θαη φισv ησv εηδψv εκπνξεπκάησλ θαη πξνηφλησλ.
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(4)

Να πξνζιακβάλεη, λα κηζζψλεη, λα εθπαηδεχεη επαγγεικαηηθφ, γξαθεηαθφ,
ρεηξσλαθηηθφ, ηερληθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ θαη εξγάηεο ή ηηο ππεξεζίεο φισλ ή
νπνησλδήπνηε απφ απηνχο θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζνδν λα απνρηά, λα
θαηέρεη, λα θαηαζθεπάδεη ή λα ζπλαξκνινγεί νπνηαδήπνηε ηδηνθηεζία ή πεξηνπζία
νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνησλδήπνηε
δηθαησκάησλ γηα ή ζρεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία ή πεξηνπζία). Δπίζεο λα θαηαλέκεη ή
λα δηαζέηεη ην πξναλαθεξφκελν πξνζσπηθφ ή ππεξεζίεο ή λα δηαζέηεη ηελ
πξναλαθεξφκελε ηδηνθηεζία ή πεξηνπζία ή ηε ρξήζε ηνπο κε ελνηθηαγνξά,
πψιεζε, αληαιιαγή ή κε νπνηνπζδήπνηε άιινπο ηξφπνπο ζε εθείλνπο νη νπνίνη
έρνπλ αλάγθε απφ απηά ή ηεο ρξήζεο ηνπο θαη λα δηαζέηεη, λα ρξεζηκνπνηεί ή λα
ρεηξίδεηαη ηέηνηεο ππεξεζίεο ή ηδηνθηεζία ή πεξηνπζία κε άιιν ηξφπν, πξνο
φθεινο ηεο Δηαηξείαο ή γηα ην ζπκθέξνλ ηεο, λα παξέρεη ή εμαζθαιίδεη ηελ
παξνρή απφ άιινπο φιεο θαη νπνηαζδήπνηε εμππεξέηεζεο, ππεξεζίαο, αλάγθεο,
έιιεηςεο ή απαίηεζεο νπνηαζδήπνηε θχζεο ζρεηηθά κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα
πνπ επηζπκεί νπνηνδήπνηε πξφζσπν, νίθνο ή εηαηξεία αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε
επηρείξεζε πνπ αζθείηαη απφ απηνχο.

(5)

Να αζθεί νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία, λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε άιιε
δξαζηεξηφηεηα ή λα θάκλεη νπνηαζδήπνηε θχζεο πξάμεηο εθφζνλ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ζα έθξηλε φηη είλαη σθέιηκε θαη εχθνιε ε άζθεζε ή δηεμαγσγή ή
ζθφπηκε ε αλάιεςε ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο πην πάλσ ζθνπνχο ή εθφζνλ απηέο
έρνπλ ζθνπφ άκεζα ή έκκεζα λα απμήζνπλ ηελ αμία νπνηαζδήπνηε απφ ηηο
επηρεηξήζεηο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ δηθαησκάησλ ηεο Δηαηξείαο ή γηα
λα θάκνπλ νπνηαδήπνηε απ' απηέο απνδνηηθφηεξε.

(6)

Να αγνξάδεη, λα απνδέρεηαη κε ηνλ ηχπν ηεο δσξεάο, λα παίξλεη κε κίζζσζε ή
ππνκίζζσζε ή κε αληάιιαγκα ή κε άιιν ηξφπν λα απνρηά ή λα θαηέρεη (γηα
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ζπκθέξνλ) νπνηαδήπνηε γε, νηθνδνκέο, δνπιείεο,
δηθαηψκαηα, πξνλφκηα, παξαρσξήζεηο, άδεηεο, εκπνξεχκαηα (γηα ηε ιεηηνπξγία
επηρείξεζεο) θαη νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πεξηγξαθήο θηλεηή θαη αθίλεηε
ηδηνθηεζία (αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηή είλαη ππνζεθεπκέλε, βεβαξεκέλε ή φρη), ε
νπνία είλαη αλαγθαία ή ζπκθέξεη γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο ή
νπνηνπδήπνηε θιάδνπ ή ηκήκαηνο ηεο ή ζε ζρέζε κε απηέο ή ε νπνία κπνξεί λα
απμήζεη ηελ αμία νπνησλδήπνηε άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο.

(7)

Να αλεγείξεη, λα ζπληεξεί, λα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία, λα δηαρεηξίδεηαη, λα
θαηαζθεπάδεη, λα αλαθαηαζθεπάδεη, λα κεηαηξέπεη, λα επεθηείλεη, λα επηζθεπάδεη,
λα βειηηψλεη, λα δηαζθεπάδεη, λα επηπιψλεη, λα δηαθνζκεί, λα ειέγρεη, λα
θαηεδαθίδεη, λα αληηθαζηζηά νπνηαδήπνηε θαηαζηήκαηα, γξαθεία, δηακεξίζκαηα,
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ή εγθαηαζηάζεηο άξδεπζεο ή χδξεπζεο, εξγαζηήξηα,
εξγνζηάζηα, κχινπο, κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα, απνζήθεο θαη
νπνηαδήπνηε άιια έξγα, νηθνδνκέο, ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νπνηαζδήπνηε
θχζεο δηεπθνιχλζεηο ή θαηαζθεπέο, φπσο ε Δηαηξεία ζα έθξηλε επηζπκεηέο γηα
ηνπο ζθνπνχο ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη λα ζπλεηζθέξεη, λα επηρνξεγεί ή κε άιιν
ηξφπν λα βνεζεί ή λα κεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή, βειηίσζε, ζπληήξεζε, ιεηηνπξγία,
δηαρείξηζε, δηεμαγσγή ή έιεγρν ηνπο.
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(8)

Να βειηηψλεη, λα δηαρεηξίδεηαη, λα ειέγρεη, λα θαιιηεξγεί, λα αλαπηχζζεη, λα
εθκεηαιιεχεηαη, λα αληαιιάζζεη, λα εθκηζζψλεη ή κε άιιν ηξφπν λα παξαρσξεί,
λα ππνζεθεχεη, λα επηβαξχλεη, λα πσιεί, λα εθπνηεί, λα ρνξεγεί σο δσξεά, λα
επσθειείηαη, λα παξαρσξεί δηθαηψκαηα θαη πξνλφκηα πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία, ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη δηθαηψκαηα ηεο Δηαηξείαο ή πάλσ ζηα νπνία
έρεη ζπκθέξνλ ε Δηαηξεία ή κε άιιν ηξφπν λα αζρνιείηαη κε φια ή κε κέξνο ησλ
πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο, θαη λα πηνζεηεί ηέηνηα κέζα γηα ηε
γλσζηνπνίεζε θαη δηαθήκηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο Δηαηξείαο.

(9)

Να θαηαζθεπάδεη, λα επηδηνξζψλεη, λα εηζάγεη, λα αγνξάδεη, λα πσιεί, λα εμάγεη,
λα εθκηζζψλεη θαη γεληθά λα ζπλαιιάζζεηαη ή λα εκπνξεχεηαη φια ηα είδε
εμαξηεκάησλ,
αληηθεηκέλσλ,
ζπζθεπψλ,
κεραληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ,
κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, αγαζψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δηθαησκάησλ
ηδηνθηεζίαο θαη φισλ ησλ εηδψλ δηθαησκάησλ ή πξαγκάησλ πνπ ε Δηαηξεία θξίλεη
φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα δηαπξαγκαηεπζεί αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε
απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο.

(10) Να εκπνξεχεηαη, λα αμηνπνηεί γηα νηθνδνκηθνχο ή άιινπο ζθνπνχο, λα δίλεη κε

κίζζσζε ή ππνκίζζσζε ή κε ελνίθην, λα εθρσξεί ή λα ρνξεγεί άδεηα πάλσ ζ' φιε
ή ζε κέξνο ή ζε κέξε ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο θαη λα επηβαξχλεη ή λα ππνζεθεχεη
φιε ή νπνηνδήπνηε κέξνο ή νπνηαδήπνηε κέξε ηεο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ
αλήθεη ζηελ Δηαηξεία ή ηα δηθαηψκαηα πάλσ ζ' απηά ή πάλσ ζηα νπνία έρεη
ζπκθέξνλ ε Δηαηξεία κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Δηαηξεία θάζε θνξά.
(11) Να αγνξάδεη, ή κε άιιν ηξφπν λα απνρηά ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ,

ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο
νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο, νξγαληζκνχ, ζπλεηαηξηζκνχ ή πξνζψπνπ, πνπ ηδξχζεθαλ
γηα φινπο ή κεξηθνχο απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ είλαη κέζα ζηηο επηδηψμεηο ηεο
Δηαηξείαο ή πνπ ηδξχζεθαλ γηα ηελ άζθεζε νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ ηηο νπνίεο ε
Δηαηξεία είλαη εμνπζηνδνηεκέλε λα αζθεί ή πνπ απνζθνπνχλ ζηελ άζθεζε
ηέηνησλ εξγαζηψλ ή πνπ θαηέρνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηάιιεια γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο, λα αλαιακβάλεη, λα δηεμάγεη θαη λα αζθεί ή λα
εθθαζαξίδεη θαη λα δηαιχεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα επηρείξεζε θαη ζε αληάιιαγκα γηα
ηελ απφρηεζε απηή λα θαηαβάιεη ζε κεηξεηά, λα εθδίδεη κεηνρέο, λα αλαιακβάλεη
νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο ή λα απνρηά νπνηαδήπνηε ζπκθέξνληα πάλσ ζηηο
εξγαζίεο ηνπ πσιεηή.
(12) Να δεηά θαη λα παίξλεη, λα αγνξάδεη ή κε άιιν ηξφπν λα απνρηά νπνηαδήπνηε

ζρέδηα, εκπνξηθά ζήκαηα, πξνλφκηα επξεζηηερλίαο, δηθαηψκαηα πάλσ ζε πξνλφκηα
επξεζηηερλίαο ή εθεχξεζεο, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο ή κπζηηθέο κεζφδνπο, εθφζνλ απηά θξηζνχλ ρξήζηκα γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο θαη επηπξφζζεηα λα ρνξεγεί άδεηεο γηα ηε ρξήζε ηνπο.
(13) Να θαηαβάιιεη φια ηα έμνδα, επηβαξχλζεηο θαη δαπάλεο, πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ή

λα πξνθχςνπλ φζνλ αθνξά ηελ πξναγσγή, ζχζηαζε θαη ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο ή
ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία πηζαλφλ λα ζεσξήζεη σο πξνθαηαξθηηθέο δαπάλεο ή δαπάλεο
νη νπνίεο πηζαλφλ λα γίλνπλ πξηλ απφ ηελ εγγξαθή θαη κε ζθνπφ ηελ εγγξαθή ηεο
Δηαηξείαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ακνηβήο γηα επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο, ησλ
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εμφδσλ δηαθεκίζεσλ, ησλ θφξσλ, ησλ πξνκεζεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο
ρξενγξάθσλ (underwriting commissions), ησλ κεζηηηθψλ, ησλ εμφδσλ εθηχπσζεο
θαη γξαθηθήο χιεο, ησλ κηζζψλ ησλ ππαιιήισλ θαη άιισλ παξφκνησλ δαπαλψλ,
θαζψο θαη δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πξαθηνξείσλ,
ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ ή ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ ή άιισλ ζσκάησλ, ή δαπαλψλ πνπ
έρνπλ ζρέζε κε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ή εξγαζία πνπ αζθήζεθε ή έγηλε πξηλ
απφ ηε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο, ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία πηζαλφλ λα απνθαζίζεη λα
αλαιάβεη ή λα ζπλερίζεη.
(14) Καηά ηελ έθδνζε κεηνρψλ, νκνιφγσλ (debentures) ή άιισλ ρξενγξάθσλ ηεο

Δηαηξείαο λα πξνρσξεί ζην δηνξηζκφ κεζηηψλ, αληηπξνζψπσλ κε πξνκήζεηα θαη
πξνζψπσλ, νξγαληζκψλ ή ηξαπεδψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηάζεζε ρξενγξάθσλ
(underwriters) θαη λα πξνλνεί γηα ηελ ακνηβή ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνληαη απφ απηνχο κε πιεξσκή ζε κεηξεηά ή κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ,
νκνιφγσλ (debentures) ή άιισλ ρξενγξάθσλ ηεο Δηαηξείαο, ή κε ηελ παξνρή
δηθαηψκαηνο επηινγήο γηα ηελ απφρηεζε ηνπο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν
ηξφπν.
(15) Να θάκλεη δάλεηα, λα βξίζθεη ρξήκαηα ή λα εμαζθαιίδεη ππνρξεψζεηο (είηε ηεο

Δηαηξείαο είηε άιινπ πξνζψπνπ) κε ηνλ ηξφπνλ θαη κε ηνπο φξνπο πνπ ζα έθξηλε
ζθφπηκν θαη πην εηδηθά κε ηελ έθδνζε ρξεσζηηθψλ νκνιφγσλ (debentures and
debentures stock) - ησλ νπνίσλ ε ηζρχο είλαη ζπλερήο ή κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί γξακκαηίσλ, ππνζεθψλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ ρξενγξάθσλ πνπ ζπζηάζεθαλ ή
ζηεξίδνληαη πάλσ ζ' φια ή ζε κεξηθά απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δηθαηψκαηα
ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ δελ
θιήζεθε λα πιεξσζεί ή ρσξίο νπνηαδήπνηε ηέηνηα εμαζθάιηζε θαη κε ηέηνηνπο
φξνπο, φζνλ αθνξά ηελ πξνηεξαηφηεηα ή κε άιιν ηξφπν, φπσο ε Δηαηξεία ζα
θαζφξηδε ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο θάζε θνξά.
(16) Να ρνξεγεί πηζηψζεηο θαη λα δίλεη ρξεκαηηθά δάλεηα ή πξνθαηαβνιέο ζε

νπνηνδήπνηε πξφζσπν, νίθν ή εηαηξεία λα εγγπάηαη, δίδεη εγγπήζεηο ή
απνδεκηψζεηο (indemnities), αλαιακβάλεη ή άιισο πσο ππνζηεξίδεη ή αζθαιίδεη
είηε αθνχ ιάβεη ε Δηαηξεία νηαλδήπνηε αληηπαξνρή ή πιενλέθηεκα είηε φρη θαη
είηε κε πξνζσπηθή ππφζρεζε ηεο ή κε ππνζήθεπζε, επηβάξπλζε, ελερπξίαζε,
εθρψξεζε, ή κε ηελ δεκηνπξγία νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ ή πξνηεξαηνηήησλ
πξνο φθεινο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν εθ΄φιεο ή
κέξνπο ηεο επηρείξεζεο, ηεο πεξηνπζίαο, ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ ρξεψλ (book
debts), ησλ δηθαησκάησλ, ησλ λνκηθψλ δηθαησκάησλ (choses in action), ησλ
πνζψλ πνπ έρεη λα εηζπξάηηεη θαη ησλ εηζνδεκάησλ παξφλησλ ή κειινληηθψλ θαη
ηνπ κε θιεζέληνο θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ή κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κέζνδν ή κε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, ηηο επζχλεο, ηελ εθπιήξσζε ζπκβάζεσλ θαη
ππνρξεψζεηο θαη ηελ πιεξσκή νπνησλδήπνηε ρξεκάησλ (πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά
ρσξίο πεξηνξηζκφ ζε απηά ηνπ θεθαιαίνπ, ηφθνπ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ ή
νησλδήπνηε δαλεηνδνηήζεσλ ή απνδνρψλ πηζηψζεσλ θαη θεθαιαίνπ,
αζθαιίζηξσλ, κεξηζκάησλ, θφζησλ θαη εμφδσλ γηα νηαζδήπνηε κεηνρέο, θεθάιαην
(stock) ή ηίηινπο) απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, νίθν ή εηαηξεία πεξηιακβαλνκέλεο
αιιά ρσξίο πεξηνξηζκφ ζε απηή νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο πνπ θαηά ηνλ ζρεηηθφ
ρξφλν είλαη κεηξηθή ή ζπγαηξηθή ή ζπλδεδεκέλε ή ζπγγεληθή εηαηξεία κε ηελ
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Δηαηξεία ή κε ηελ νπνία ε Δηαηξεία έρεη ζπκβαηηθέο ζρέζεηο ή ζηελ νπνία ε
Δηαηξεία έρεη ζπκθέξνλ ή πνπ θαηέρεη κεηνρέο ή ζπκθέξνλ ζηελ Δηαηξεία λα
βνεζά κε άιιν ηξφπν νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή εηαηξεία κε ηνλ ηξφπν πνπ ε
Δηαηξεία ζα έθξηλε σο πξέπνληα.
(17) Να εθδίδεη, λα ππνγξάθεη, λα απνδέρεηαη, λα νπηζζνγξαθεί, λα πξνεμνθιεί, λα

εκπνξεχεηαη ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν λα ζπλαιιάζζεηαη ζπλαιιαγκαηηθέο,
ρξεσζηηθά γξακκάηηα (promissory notes), θνξησηηθέο θαη άιινπο
δηαπξαγκαηεχζηκνπο ή εθρσξεηένπο ηίηινπο ή αμίεο.
(18) Να δέρεηαη θαηαζέζεηο ρξεκάησλ κε ηφθν ή ρσξίο ηφθν.
(19) Να ρνξεγεί πξνθαηαβνιέο ρξεκάησλ θαη λα δίλεη ρξεκαηηθά δάλεηα, είηε χζηεξα

απφ ιήςε απφ ηελ Δηαηξεία ηεο θαηάιιειεο εγγχεζεο ή αζθάιεηαο, είηε ρσξίο
θακηά ηέηνηα εγγχεζε ή αζθάιεηα.
(20) Να επελδχεη ηα ρξήκαηα ηεο Δηαηξείαο, ηα νπνία δελ έρεη άκεζε αλάγθε, ζε

ηέηνηεο επελδχζεηο, εθηφο απφ ηηο δηθέο ηεο κεηνρέο, φπσο ζα απνθάζηδε ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θάζε θνξά.
(21) Να εθδίδεη ή λα εγγπάηαη ηελ έθδνζε ή ηελ θαηαβνιή ηφθνπ πάλσ ζηηο κεηνρέο,

ζηα ρξεσζηηθά νκφινγα (debentures and debenture stock) ή άιια ρξεφγξαθα ή
ππνρξεψζεηο νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο ή νξγαληζκνχ θαη λα θαηαβάιιεη ή λα
πξνλνεί γηα ηελ θαηαβνιή κεζηηηθψλ, πξνκήζεηαο θαη εμφδσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε
δηάζεζεο ρξενγξάθσλ (underwriting), ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα έθδνζε.
(22) Να απνρηά κε εγγξαθή, αγνξά ή κε άιιν ηξφπν θαη λα απνδέρεηαη, λα παίξλεη, λα

θαηέρεη, λα εκπνξεχεηαη, λα κεηαηξέπεη θαη λα πσιεί νπνηαζδήπνηε θχζεο
κεηνρέο, θεθάιαην (stock), νκφινγα ή άιια ρξεφγξαθα ή ζπκθέξνληα
νπνηαζδήπνηε άιιεο εηαηξείαο, νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο.
(23)

Να εθδίδεη θαη λα ρνξεγεί κεηνρέο πνπ μνθιήζεθαλ ή πνπ δελ έρνπλ μνθιεζεί απφ
ην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ή λα εθδίδεη νκφινγα (debentures) ή ρξεφγξαθα γηα
ηελ πιήξε ή κεξηθή πιεξσκή νπνηαζδήπνηε θηλεηήο ή αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ
αγνξάζηεθε ή πνπ απνρηήζεθε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν απφ ηελ Δηαηξεία ή
νπνησλδήπνηε ππεξεζηψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηελ Δηαηξεία θαη λα ακείβεη ζε
ρξήκα ή κε άιιν ηξφπν νπνηνδήπνηε πξφζσπν, νίθν ή εηαηξεία γηα ππεξεζίεο πνπ
ρνξεγήζεθαλ απφ απηνχο ζηελ Δηαηξεία ή λα ρνξεγεί δσξεέο ζηα πξφζσπα απηά.

(24) Nα εγθαζηζηά ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ ππνθαηαζηήκαηα, πεξηθεξεηαθά

γξαθεία, παξαξηήκαηα, πξαθηνξεία θαη ηνπηθά ζπκβνχιηα θαη λα ηα ξπζκίδεη θαη
λα ηα θαηαξγεί.
(25) Να πξνλνεί γηα ηελ επεκεξία ησλ αμησκαηνχρσλ ή πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη

ζηελ Δηαηξεία, ή ησλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαλ πξνεγνπκέλσο ζ' απηήλ ή
πξφζσπα
πνπ
δηαδέρζεθε
ζηηο
επηρεηξήζεηο
ηεο
ε
Δηαηξεία,
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αμησκαηνχρσλ, ή ησλ πξνζψπσλ πνπ
απαζρνινχληαη ζε θάπνηα εμαξηψκελε ή ζπγγεληθή (allied) ή ζπκβιεκέλε
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(associated) εηαηξεία, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αμησκαηνχρσλ), θαζψο θαη
ησλ ζπδχγσλ, ρεξψλ εμαξησκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, κε ρξεκαηηθά
ρνξεγήκαηα, ζπληάμεηο ή άιιεο πιεξσκέο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιεξσκψλ
γηα αζθάιηζηξα), λα ζπζηήλεη, λα βνεζά ή κε άιιν ηξφπν λα εληζρχεη,
νπνηνδήπνηε θαηαπίζηεπκα (trust), ηακείν ή ζρέδην πξνο φθεινο ησλ πξνζψπσλ
απηψλ, θαζψο θαη αγαζνεξγέο, ζξεζθεπηηθφ, επηζηεκνληθφ, εζληθφ ή άιιν ίδξπκα
ή ζθνπφ, πνπ έρνπλ εζηθέο ή άιιεο αμηψζεηο γηα λα ηχρνπλ ηεο βνήζεηαο ή ηεο
ελίζρπζεο ηεο Δηαηξείαο ιφγσ ηεο θχζεο ή ηνπ ηφπνπ ησλ εξγαζηψλ ηεο ή θαη
δηαθνξεηηθά.
(26) Να πξνβαίλεη θάζε θνξά ζηελ πιεξσκή ζπλδξνκψλ ή εηζθνξψλ γηα

θηιαλζξσπηθνχο, αγαζνεξγνχο ή ρξήζηκνπο ζθνπνχο δεκφζηνπ ραξαθηήξα, ε
ελίζρπζε ησλ νπνίσλ πηζαλφλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηαηξείαο, λα ζπλέβαιιε ζηελ
αχμεζε ηεο θήκεο ή ηεο δεκνηηθφηεηαο ηεο Δηαηξείαο αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ
ηεο, ησλ πειαηψλ ηεο ή ηνπ θνηλνχ.
(27) Να ππνγξάθεη θαη λα ζέηεη ζε εθαξκνγή ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ απφ

θνηλνχ άζθεζε εξγαζηψλ, έλσζε ζπκθεξφλησλ, πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ,
ζπλεηαηξηζκφ ή ηε ζπκκεηνρή ζε θέξδε ή ηε ζπγρψλεπζε κε νπνηαδήπνηε άιιε
εηαηξεία, ζπλεηαηξηζκφ ή πξφζσπν πνπ δηεμάγνπλ εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο.
(28) Να εγθαζηδξχεη, λα πξνάγεη ηελ ίδξπζε θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν λα βνεζά

νπνηαδήπνηε εηαηξεία ή εηαηξείεο κε ζθνπφ ηελ απφρηεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή πξνψζεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο
ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ ν νπνίνο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πξννξίδεηαη λα
σθειήζεη άκεζα ή έκκεζα ηελ Δηαηξεία.
(29) Να δεηά, λα πξνάγεη θαη λα επηηπγράλεη δπλάκεη Νφκνπ, Γηαηάγκαηνο,

Καλνληζκνχ, Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ή άιισο πσο, ηελ εμαζθάιηζε
νπνηαζδήπνηε παξαρψξεζεο, δηθαηψκαηνο, πξνλνκίνπ θαη ηελ έθδνζε
νπνηαζδήπνηε άδεηαο, γηα λα κπνξέζεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε Δηαηξεία λα επηηχρεη
νπνηνδήπνηε απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο ή λα θάκεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζ'
νιφθιεξε ηε δηάξζξσζε ηεο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν, σθέιηκν, θαηά ηελ θξίζε
ηεο Δηαηξείαο ζθνπφ, λα αληηηάζζεηαη ζ' φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ή αίηεζε πνπ έρνπλ
ζθνπφ λα βιάςνπλ άκεζα ή έκκεζα ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο θαη λα θάκλεη
θαη εθηειεί νπνηαδήπνηε ζπκθσλία κε νπνηαδήπνηε Κπβέξλεζε ή Αξρή (αλψηαηε,
δεκνηηθή, ηνπηθή ή άιιε παξφκνηα), ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη
ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε φισλ ή κεξηθψλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο.
(30) Να πσιεί, λα εθπνηεί, λα ππνζεθεχεη, λα επηβαξχλεη, λα παξέρεη δηθαηψκαηα ή

πξνλφκηα (rights or options) ή λα κεηαβηβάδεη ηηο εξγαζίεο, ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη επηρεηξήζεηο ηεο Δηαηξείαο ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπο έλαληη
νπνηνπδήπνηε αληαιιάγκαηνο πνπ ε Δηαηξεία ζα απνδερφηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο.
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(31) Να απνδέρεηαη θεθάιαην (stock) ή κεηνρέο ή νκφινγα (debentures), νκφινγα

εγγπεκέλα κε ππνζήθε (mortgage debentures), ή άιια ρξεφγξαθα νπνηαζδήπνηε
άιιεο εηαηξείαο γηα ηελ πιεξσκή, νιηθή ή κεξηθή, νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο πνπ
πξνζθέξζεθε ζ' απηήλ ή πψιεζε πνπ έγηλε ζ' απηήλ απφ ηελ εηαηξεία απηή ή γηα
νπνηνδήπνηε ρξένο πνπ νθείιεηαη απφ ηελ άιιε παξφκνηα εηαηξεία.
(32) Να δηαλέκεη ζε είδνο (in specie) ή ρξήκα ή κε άιιν ηξφπν, φπσο ζα απνθαζηδφηαλ

θάζε θνξά, νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλάκεζα ζηα Μέιε
ηεο θαη πην εηδηθά ηηο κεηνρέο, ηα νκφινγα (debentures) ή άιια ρξεφγξαθα
νπνηαζδήπνηε άιιεο εηαηξείαο πνπ αλήθεη ζηελ Δηαηξεία ή γηα ηα νπνία ε
Δηαηξεία δπλαηφλ λα έρεη εμνπζία λα δηαζέηεη.
(33) Να δηεμάγεη φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο πξάμεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ην Ιδξπηηθφ

απηφ ΄Δγγξαθν ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ είηε απφ κφλε ηεο είηε καδί ή
απφ θνηλνχ κε άιιεο εηαηξείεο, νίθνπο ή πξφζσπα, είηε σο πξάθηνξαο,
θαηαπηζηεπκαηνδφρνο (trustee), εληνιέαο, ππεξγνιάβνο ή αληηπξφζσπνο άιισλ
εηαηξεηψλ, νίθσλ ή πξνζψπσλ, είηε κέζσ πξαθηφξσλ, θαηαπηζηεπκαηνδφρσλ
(trustees), ππεξγνιάβσλ ή αληηπξνζψπσλ.
(34) Να πξνάγεη ηελ εγγξαθή ή αλαγλψξηζε ηεο Δηαηξείαο ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ή

ηφπν θαη λα εθηειεί ρξέε γξακκαηέα, δηεπζπληή ή ηακία νπνηαζδήπνηε άιιεο
εηαηξείαο.
(35) Γεληθά λα δηεμάγεη νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε ε νπνία θαηά ηε γλψκε ηεο Δηαηξείαο

νδεγεί ή ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε φισλ ή κεξηθψλ απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ
αλαθέξνληαη πην πάλσ.
Οη ζθνπνί πνπ αλαπηχζζνληαη ζε νπνηαδήπνηε ππνπαξάγξαθν ηεο παξαγξάθνπ απηήο,
πξέπεη λα εξκελεχνληαη κε ηνλ πηφ πιαηχ ηξφπν δίρσο πεξηνξηζκνχο θαη εθηφο αλ
πξνθχπηεη θαζαξά απφ ην θείκελν θάηη δηαθνξεηηθφ, ζα πξέπεη λα κελ πεξηνξίδνληαη κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ νπνηαδήπνηε αλαθνξά ή ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη απφ
νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ ή ζθνπνχο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα
ππνπαξάγξαθν ή απφ ηνπο φξνπο νπνηαζδήπνηε άιιεο ππνπαξαγξάθνπ ή πιαγηφηηηινπ
ή απφ ην φλνκα ηεο Δηαηξείαο. Απηέο νη ππνπαξάγξαθνη, νη ζθνπνί πνπ θαζνξίδνληαη
ζ΄απηέο θαη νη εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη απφ απηέο πξέπεη λα κή ζεσξνχληαη βνεζεηηθέο
ή ζπκπιεξσκαηηθέο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνηα άιιε ππνπαξάγξαθν ζθνπψλ ε
εμνπζηψλ. Η Δηαηξεία έρεη θάζε εμνπζία λα αζθεί φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο εμνπζίεο πνπ
ηεο παξέρνληαη απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππνπαξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη θαη
λα εθπιεξψλεη ή λα δνθηκάδεη λα εθπιεξψζεη φινπο ή κεξηθνχο απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ
θαζνξίδνληαη ζ' απηέο.
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4.

Η επζχλε ησλ κειψλ είλαη πεξηνξηζκέλε.

5.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο είλαη Δπξψ1.000- δηαηξεκέλν ζε 1.000
(ρίιηεο) κεηνρέο εθ Δπξψ1.- ε θαζεκηά κε εμνπζία έθδνζεο νπνησλδήπνηε κεηνρψλ
ηνπ θεθαιαίνπ, είηε ηνπ αξρηθνχ είηε ηνπ απμεκέλνπ, κε νπνηαδήπνηε ή κε ηελ
επηθχιαμε νπνησλδήπνηε πξνλνκηαθψλ, εηδηθψλ ή πεξηνξηζκέλσλ δηθαησκάησλ ή
φξσλ ζε ζρέζε κε ηα κεξίζκαηα, ηελ απνπιεξσκή θεθαιαίνπ, ην δηθαίσκα ςήθνπ ή
νηηδήπνηε άιιν.
Δκείο, ηα νλφκαηα θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ νπνίσλ γξάθνληαη πην θάησ,
επηζπκνχκε λα ηδξχζνπκε Δηαηξεία ζχκθσλα κε ην Ιδξπηηθφ απηφ 'Δγγξαθν, θαη
ζπκθσλνχκε ν θαζέλαο απφ εκάο λα ιάβεη απφ ην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ηνλ
αξηζκφ ησλ κεηνρψλ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη αληίζηνηρα απέλαληη απφ ην φλνκα καο.
ΟΝΟΜΑΣΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΚΑΙ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΔ ΣΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔΧΝ

Αξηζκφο κεηνρψλ πνπ έιαβε
θάζε έλαο απφ ηνπο ππνγξαθείο

1000 Μεηνρέο
PNC CY TAX NOMINEES LIMITED
Eταιρεία Περιορισμένης Ευθφνης
25ης Μαρτίου 7
Διαμ. 101
2434 Ζγκωμη
Λευκωσία
Αρ. Εγγραφής 265162

Υξνλνινγήζεθε ζήκεξα ηελ ........................... εκέξα ηνπ……………………20...
Μάξηπξαο ησλ πην πάλσ ππνγξαθψλ
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Ο ΠΔΡΙ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ ΝΟΜΟ, ΚΔΦ. 113
ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ
ΔΤΘΤΝΗ ΜΔ ΜΔΣΟΥΔ
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

DEF LIMITED
ΔΡΜΖΝΔΗΑ
1.

ηνπο Καλνληζκνχο απηνχο:
"Γεληθή πλέιεπζε"

ζεκαίλεη ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, ή
ζπλέιεπζε ησλ Μειψλ, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε

"Γξακκαηέαο"

ζεκαίλεη ηνλ γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο

"Γηνηθεηηθφ πκβνχιην"

ζεκαίλεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο
Δηαηξείαο

"εηδηθφ ςήθηζκα"

ζεκαίλεη εηδηθφ ςήθηζκα Γεληθήο πλέιεπζεο
ζηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 135(2) ηνπ Νφκνπ θαη
κπνξεί επίζεο λα ιακβάλεηαη κε γξαπηή
απφθαζε

"έθηαθην ςήθηζκα"

ζεκαίλεη έθηαθην ςήθηζκα Γεληθήο
πλέιεπζεο ζηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 135(1)
ηνπ Νφκνπ θαη κπνξεί επίζεο λα ιακβάλεηαη κε
γξαπηή απφθαζε

"Δηαηξεία"

ζεκαίλεη απηή ηελ εηαηξεία

"Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε" ζεκαίλεη ηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε πνπ
ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
άξζξνπ 125 ηνπ Νφκνπ
"Καλνληζκνί "

ζεκαίλεη ηνπο θαλνληζκνχο απηνχ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ

"Κχπξνο"

ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία
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"Μέινο"

ζεκαίλεη θπζηθφ θαη/ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ
είλαη εγγεγξακκέλν ζην κεηξψν κειψλ ηεο
Δηαηξείαο σο θάηνρνο κεηνρψλ ζηελ Δηαηξεία

"ν Νφκνο"

ζεκαίλεη ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν,
Κεθ.113 ή νπνηνδήπνηε Νφκν πνπ ηνλ
αληηθαζηζηά ή ηνλ ηξνπνπνηεί

"ζχλεζεο ςήθηζκα"

ζεκαίλεη ζχλεζεο ςήθηζκα Γεληθήο
πλέιεπζεο θαη κπνξεί επίζεο λα ιακβάλεηαη
κε γξαπηή απφθαζε

"ε ζθξαγίδα"

ζεκαίλεη ηελ θνηλή ζθξαγίδα (common
seal) ηεο Δηαηξείαο

"ν γξακκαηέαο"

ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην
νπνίν δηνξίδεηαη γηα λα εθηειεί
θαζήθνληα γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο.

Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη απφ ην θείκελν ην αληίζεην, ν
φξνο "γξαπηψο" ζα πξέπεη λα εξκελεπηεί φηη πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθηχπσζε,
ιηζνγξαθία, θσηνγξαθία θαη ππφινηπνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη ή
αλαπαξάγνληαη ιέμεηο κε νξαηή κνξθή.
Δθηφο αλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν, νη ιέμεηο ή φξνη πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο απηνχο έρνπλ εθείλε ηελ έλλνηα πνπ δίλεη
ζ'απηέο ή ζ' απηνχο ν Νφκνο ή νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε έγηλε απφ ην Νφκν, ε
νπνία ζα βξίζθεηαη ζε ηζρχ, θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νη Καλνληζκνί απηνί ζα
γίλνπλ δεζκεπηηθνί γηα ηελ Δηαηξεία.
ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ "Α"
2.
Οη Καλνληζκνί ηνπ Νφκνπ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Πίλαθα "Α" ηνπ Πξψηνπ
Παξαξηήκαηνο δελ εθαξκφδνληαη, παξά κφλν ζην κέηξν πνπ απηνί επαλαιακβάλνληαη ή πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο απηνχο.
ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
3.

Η Δηαηξεία είλαη Ιδησηηθή Δηαηξεία θαη γη' απηφ ην ιφγν:-

(α) Σν δηθαίσκα κεηαβίβαζεο κεηνρψλ πεξηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ
θαζνξίδεηαη απφ ηψξα θαη ζην εμήο.
(β) Ο αξηζκφο ησλ Μειψλ ηεο Δηαηξείαο (δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πξφζσπα πνπ
είλαη ζηελ ππεξεζία ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ηα νπνία αθνχ
ππεξέηεζαλ πξνεγνπκέλσο ζηελ Δηαηξεία, ππήξμαλ θαηά ην ρξφλν ηεο ππεξεζίαο
ηνπο θαη ζπλέρηζαλ, κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο, λα είλαη Μέιε ηεο Δηαηξείαο),
πεξηνξίδνληαη ζε πελήληα. Ννείηαη φηη, φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα θαηέρνπλ
απφ θνηλνχ κία ή πεξηζζφηεξεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, ζεσξνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο
ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, σο έλα θαη κφλν Μέινο.
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(γ) Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε πξφζθιεζε ζην θνηλφ γηα εγγξαθή γηα νπνηεζδήπνηε
κεηνρέο ή νκνινγίεο ηεο Δηαηξείαο.
(δ) Η Δηαηξεία δελ έρεη εμνπζία λα εθδίδεη κεηνρηθνχο ηίηινπο ζηνλ θνκηζηή (share
warrants to bearer).
(ε) Καζ΄νηνλδήπνηε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία έρεη έλα θαη κφλν Μέινο ζα
ηζρχνπλ νη αθφινπζεο πξφλνηεο
(i)

Σν κνλαδηθφ Μέινο αζθεί φιεο ηηο εμνπζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
λννπκέλνπ πάληνηε φηη νη απνθάζεηο πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ ην
Μέινο απηφ ζε Γεληθή πλέιεπζε ζα θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθά, ή
ζα θαηαξηίδνληαη γξαπηψο.

(ii)

Οη ζπκβάζεηο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη κεηαμχ ηνπ κνλαδηθνχ Μέινπο
θαη ηεο Δηαηξείαο, θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθά ή θαηαξηίδνληαη
γξαπηψο, εθηφο αλ αθνξνχλ ηηο ηξέρνπζεο πξάμεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ
ζπλάπηνληαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο.

(ζη) Καζ΄νηνλδήπνηε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία έρεη έλα θαη κφλν κέινο ζην

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην κνλαδηθφ κέινο απηνχ αζθεί φιεο ηηο εμνπζίεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λννπκέλνπ πάληνηε φηη νη απνθάζεηο πνπ ζα ιακβάλνληαη
απφ ην κέινο ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα θαηαγξάθνληαη ζε
πξαθηηθά, ή ζα θαηαξηίδνληαη γξαπηψο.
EΡΓΑΗΑ
4.
Η Δηαηξεία ζα θαηαβάιεη φιε ηελ πξνθαηαξθηηθή ή άιιε δαπάλε θαη ζα
ζπλππνγξάςεη, πηνζεηήζεη ή ζέζεη ζε εθαξκνγή θαη ζα αλαιάβεη ή ζπλερίζεη (κε
ηέηνηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δπλαηφλ λα ζπκθσλήζνπλ θαη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλεη), νπνηαδήπνηε ζπκθσλία ή επηρείξεζε ή εξγαζία
πνπ έγηλε ή πνπ γίλεηαη (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) πξηλ απφ ηε ζχζηαζε ηεο
Δηαηξείαο, φπσο ε Δηαηξεία ζα απνθάζηδε.
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ
5.
Οη κεηνρέο ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν, κε
ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ 3 θαζψο θαη ησλ πξνλνηψλ ηνπ ακέζσο επφκελνπ
Καλνληζκνχ, κπνξεί λα παξαρσξήζεη ή κε άιιν ηξφπν λα δηαζέζεη απηέο θαηά ηνλ
ελδεδεηγκέλν ηξφπν φζνλ αθνξά ηα πξφζσπα, ην ρξφλν θαη γεληθά ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο, ππφ ηνλ φξν φηη δε ζα εθδνζνχλ κεηνρέο κε έθπησζε (at a discount)
παξά κφλν φπσο πξνλνείηαη ζην άξζξν 56 ηνπ Νφκνπ.
6.
Δθηφο αλ ε Δηαηξεία απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ζε Γεληθή πλέιεπζε, νη
αξρηθέο κεηνρέο πνπ έπξεπε λα εθδνζνχλ θαη παξαρσξεζνχλ θάζε θνξά αιιά δελ
εθδφζεθαλ νχηε παξαρσξήζεθαλ, θαζψο θαη νη λέεο κεηνρέο πνπ δεκηνπξγνχληαη
(created) θάζε θνξά πξνηνχ απηέο εθδνζνχλ, ζα πξνζθέξνληαη ζηα Μέιε κε ηελ
πιεζηέζηεξε δπλαηή αλαινγία κε βάζε ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Η
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πξνζθνξά απηή ζα γίλεη κε γλσζηνπνίεζε πνπ ζα θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ
πνπ πξνζθέξνληαη θαζψο θαη ηελ πξνζεζκία θαηά ηελ νπνία αλ δελ πξνρσξήζεη
ε απνδνρή, ε πξνζθνξά ζεσξείηαη φηη απνξξίθζεθε θαη φηαλ πεξάζεη ε πξνζεζκία
απηή ή φηαλ ιεθζεί εηδνπνίεζε απφ ην πξφζσπν πξνο ην νπνίν έγηλε ε πξνζθνξά,
φηη αξλείηαη λα δερηεί ηηο κεηνρέο πνπ ηνπ πξνζθέξζεθαλ, ε Δηαηξεία κπνξεί, κε ηελ
ηήξεζε ησλ Καλνληζκψλ απηψλ, λα ηηο δηαζέζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηά ηελ θξίζε
ηεο ζεσξεί σο πην σθέιηκν γηα ηελ Δηαηξεία. Η Δηαηξεία κπνξεί κε ηνλ ίδην ηξφπν λα
δηαζέζεη νπνηεζδήπνηε λέεο ή αξρηθέο κεηνρέο, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, νη νπνίεο
ιφγσ ηεο αλαινγίαο πνπ έρνπλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη
πην πάλσ πνπ δηθαηνχληαη ηελ πξνζθνξά απηή ιφγσ νπνηαζδήπνηε άιιεο δπζθνιίαο,
ε νπνία πηζαλφλ λα πξνέθππηε θαηά ηελ θαηαλνκή ηνπο, δελ κπνξνχλ θαηά ηε γλψκε
ηεο Δηαηξείαο λα πξνζθεξζνχλ εχθνια κε ηνλ πην πάλσ πξνβιεπφκελν ηξφπν.
7.
Γίρσο επεξεαζκφ νπνησλδήπνηε εηδηθψλ δηθαησκάησλ πνπ παξαρσξήζεθαλ
πξνεγνπκέλσο ζηνπο θαηφρνπο πθηζηακέλσλ κεηνρψλ ή ηάμεο κεηνρψλ,
νπνηαδήπνηε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα εθδνζεί κε ηέηνηα δηθαηψκαηα
πξνηίκεζεο (preferred), αλαβνιήο (deferred) ή άιια δηθαηψκαηα ή κε ηέηνηνπο
πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ην κέξηζκα, ην δηθαίσκα ςήθνπ, ηελ επηζηξνθή
θεθαιαίνπ (return of capital) είηε δηαθνξεηηθά, φπσο ε Δηαηξεία ζα φξηδε, θάζε θνξά,
κε ζχλεζεο ςήθηζκα.
8.
Με ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Νφκνπ, χζηεξα απφ
ζχλεζεο ςήθηζκα, νπνηεζδήπνηε πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κπνξνχλ λα εθδνζνχλ ππφ
ηνλ φξνλ φηη απηέο ζα εμαγνξαζηνχλ ή φηη ε Δηαηξεία κπνξεί λα επηιέμεη ηελ αγνξά
ηνπο κε ηέηνηνπο φξνπο θαη κε ηέηνην ηξφπν, πνπ ε Δηαηξεία ζα θαζφξηδε κε εηδηθφ
ςήθηζκα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ.
9.
Αλ ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν ην κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη θαηαλεκεκέλν ζε
κεηνρέο δηαθφξσλ ηάμεσλ, ηα δηθαηψκαηα πνπ δηέπνπλ νπνηαδήπνηε ηάμε (εθηφο αλ
πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο)
κπνξεί, αλεμάξηεηα αλ ε Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηάιπζε ή φρη, λα ηξνπνπνηεζνχλ κε
γξαπηή ζπγθαηάζεζε ησλ θαηφρσλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ εθδηδνκέλσλ κεηνρψλ ηεο
παξαπάλσ ηάμεο ή κε έγθξηζε έθηαθηνπ ςεθίζκαηνο πνπ ζα παξζεί ζε ρσξηζηή
γεληθή ζπλέιεπζε ησλ θαηφρσλ ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο. ε θαζεκηά ηέηνηα
ρσξηζηή γεληθή ζπλέιεπζε ζα εθαξκφδνληαη νη αλαθεξφκελεο ζηηο Γεληθέο
πλειεχζεηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ απηψλ κε ηνλ φξν φηη ηελ απαηηνχκελε
απαξηία απνηεινχλ δχν ηνπιάρηζηνλ πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ή αληηπξνζσπεχνπλ κε
πιεξεμνχζην (proxy) ην έλα ηξίην ησλ κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο πνπ εθδφζεθαλ, θαη
επηπιένλ φηη νπνηνζδήπνηε θάηνρνο κεηνρψλ ηεο ηάμεο απηήο πνπ παξεπξίζθεηαη
απηνπξνζψπσο ή κε πιεξεμνχζην, κπνξεί λα απαηηήζεη ηε δηεμαγσγή ςεθνθνξίαο.
10.
Σα δηθαηψκαηα πνπ παξαρσξνχληαη ζηνπο θαηφρνπο κεηνρψλ νπνηαζδήπνηε
ηάμεο, ηα νπνία εθδφζεθαλ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ή άιιν παξφκνην δηθαίσκα δε
ζα ζεσξνχληαη, εθηφο αλ κε άιιν ηξφπν πξνλνείηαη ξεηά απφ ηνπο φξνπο έθδνζεο
ησλ κεηνρψλ ηεο παξαπάλσ ηάμεο, σο ηξνπνπνηεκέλα ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο
(creation) ή έθδνζεο πξφζζεησλ κεηνρψλ πνπ θαηαηάζζνληαη pari passu κε απηέο.
11.
Η Δηαηξεία κπνξεί λα αζθήζεη ηηο εμνπζίεο πνπ ηηο παξέρνληαη κε βάζε ην
άξζξν 52 ηνπ Νφκνπ, γηα θαηαβνιή πξνκήζεηαο κε ηνλ φξν φηη ην πνζνζηφ ή ην
πνζφ ηεο πξνκήζεηαο πνπ θαηαβιήζεθε ή ζπκθσλήζεθε ζα απνθαιπθζεί κε ηνλ

14

πξνβιεπφκελν ηξφπν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ άξζξνπ θαη ην
πνζνζηφ ηεο πξνκήζεηαο δε ζα ππεξβεί ην δέθα ηνηο εθαηφλ ηεο ηηκήο ζηελ νπνία
εθδίδνληαη νη κεηνρέο, αλαθνξηθά κε ηηο νπνίεο απηφ θαηαβάιιεηαη, ή πνζφ ίζν κε
δέθα ηνηο εθαηφλ ηεο ηηκήο απηήο (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). Η πξνκήζεηα απηή
κπνξεί λα θαηαβιεζεί είηε κε πιεξσκή ηνηο κεηξεηνίο είηε κε ηελ παξαρψξεζε
κεηνρψλ πνπ εμνθιήζεθαλ εληειψο ή κεξηθψο είηε κεξηθψο κε ηνλ έλαλ θαη κεξηθψο
κε ηνλ άιιν ηξφπν. Η Δηαηξεία κπνξεί επίζεο, θαηά ηελ έθδνζε νπνησλδήπνηε
κεηνρψλ, λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε λφκηκα κεζηηηθά.
12.
Δθηφο αλ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο Καλνληζκνχο απηνχο, ή απφ ηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ δηά λφκνπ απαηηείηαη, ε Δηαηξεία κπνξεί, αιιά δελ είλαη
ππνρξεσκέλε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (αθφκα θαη αλ εηδνπνηεζεί γη' απηφ) λα
αλαγλσξίζεη θαλέλα πξφζσπν φηη θαηέρεη νπνηεζδήπνηε κεηνρέο κε βάζε
νπνηνδήπνηε θαηαπίζηεπκα (trust) ή νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ πνπ απνξξέεη απφ ην
θπζηθφ δίθαην (equitable) κε αίξεζε, κειινληηθφ ή κεξηθφ πάλσ ζε νπνηαδήπνηε
κεηνρή ή νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ πάλσ ζε θιαζκαηηθφ κέξνο κεηνρήο, ή νπνηαδήπνηε
άιια δηθαηψκαηα αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε κεηνρή, εθηφο απφ ην απφιπην
δηθαίσκα ηνπ εγγεγξακκέλνπ θαηφρνπ γηα ην αθέξαην απηήο.
13.
Οπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν
ησλ Μειψλ, έρεη ην δηθαίσκα, κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ παξαρψξεζε ησλ κεηνρψλ
ή ηεο θαηάζεζεο ηνπ εγγξάθνπ ηεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ (ή κέζα ζε κηα άιιε
ηέηνηα πξνζεζκία φπσο ζα θαζνξηδφηαλ θάζε θνξά ζηνπο φξνπο έθδνζεο), λα πάξεη
δσξεάλ έλα πηζηνπνηεηηθφ γηα φιεο ηηο κεηνρέο ηνπ ή πεξηζζφηεξα απφ έλα
πηζηνπνηεηηθά, ην θαζέλα γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεηνρέο ηνπ, κε πιεξσκή
1 Δπξψ γηα θάζε έλα πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ζα εθδηδφηαλ χζηεξα απφ ην πξψην
πηζηνπνηεηηθφ ή κε ηελ πιεξσκή ελφο ηέηνηνπ κηθξφηεξνπ πνζνχ φπσο ζα θαζφξηδε
θάζε θνξά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Κάζε πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα θέξεη ηε
ζθξαγίδα ηεο Δηαηξείαο θαη λα θαζνξίδεη ηηο κεηνρέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη, θαζψο
θαη ην πνζφ πνπ πιεξψζεθε γηα ηηο κεηνρέο απηέο. Ννείηαη φηη, φζνλ αθνξά ηε
κεηνρή ή κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ θνηλνχ απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφζσπα, ε
Δηαηξεία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα εθδψζεη πεξηζζφηεξα απφ έλα πηζηνπνηεηηθά θαη
ε παξάδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα θάπνηα κεηνρή ζ' έλα απφ ηα πξφζσπα απηά
ζεσξείηαη παξάδνζε πνπ έγηλε ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο ηεο κεηνρήο.
14.
ε πεξίπησζε πνπ έλα πηζηνπνηεηηθφ αιινησζεί, ραζεί ή θαηαζηξαθεί, απηφ
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ πιεξσκή δηθαηψκαηνο 1 Δπξψ ή παξφκνηνπ
κηθξφηεξνπ πνζνχ θαη κε παξφκνηνπο ηπρφλ φξνπο σο πξνο ηα απνδεηρηηθά ζηνηρεία
πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, ηελ εγγχεζε (indemnity) θαη ηελ πιεξσκή πξαγκαηηθψλ
εμφδσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απνδεηρηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
παξνπζηάζηεθαλ, φπσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα θαζφξηδε θάζε θνξά θαηά ηελ
θξίζε ηνπ.
15.
Η Δηαηξεία κπνξεί λα παξέρεη νηθνλνκηθή βνήζεηα κε ζθνπφ ή ζε ζρέζε κε
ηελ αγνξά πνπ έγηλε ή ζα γίλεη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν νπνησλδήπνηε κεηνρψλ ή
εγγξαθή γηα κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ή ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο (holding company)
εθφζνλ: (α) ε Δηαηξεία δελ είλαη ζπγαηξηθή νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο πνπ είλαη θππξηαθή
δεκφζηα εηαηξεία, θαη
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(β) ε ζρεηηθή ελέξγεηα έρεη εγθξηζεί ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, κε απφθαζε Γεληθήο
πλέιεπζεο πνπ εγθξίζεθε κε πιεηνςεθία πέξαλ ηνπ 90% ησλ ςήθσλ φισλ ησλ
εθδνκέλσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.
Νννπκέλνπ φηη ηίπνηα ζηνλ Καλνληζκφ απηφ δελ επεξεάδεη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 53(1) ηνπ Νφκνπ ή ηελ ππνρξέσζε
ζπκκφξθσζεο κε νπνηνδήπνηε άιιν άξζξν ηνπ Νφκνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ
λφκνπ.
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΔΠΗΥΔΖ (LIEN)
16.
Η Δηαηξεία έρεη πξψην θαη ππέξηαην δηθαίσκα επίζρεζεο πάλσ ζε θαζεκηά
κεηνρή γηα νπνηνδήπνηε πνζφ ρξεκάησλ (άκεζα πιεξσηέν ή φρη), γηα ην νπνίν
εθδφζεθε θιήζε ή ην νπνίν είλαη πιεξσηέν ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν, φζνλ αθνξά ηε
κεηνρή απηή. Η Δηαηξεία έρεη επηπιένλ πξψην θαη ππέξηαην δηθαίσκα επίζρεζεο
πάλσ ζ' φιεο ηηο κεηνρέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο πάλσ ζην φλνκα ελφο κφλν
πξνζψπνπ, γηα νπνηνδήπνηε πνζφ ρξεκάησλ, άκεζα πιεξσηέν απ' απηφ ή ηελ
πεξηνπζία ηνπ πξνο ηελ Δηαηξεία φκσο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί ζε
νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα εμαηξέζεη νιφθιεξε ή κέξνο νπνηαζδήπνηε κεηνρήο απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ. Σν δηθαίσκα επίζρεζεο, ην νπνίν ηπρφλ έρεη ε
Δηαηξεία πάλσ ζε θάπνηα κεηνρή, επεθηείλεηαη ζ' φια ηα κεξίζκαηα πνπ είλαη
πιεξσηέα πάλσ ζ' απηή θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιια δηθαηψκαηα ή σθέιε είλαη
ζπλεκκέλα ζε απηή.
17.
Η Δηαηξεία έρεη δηθαίσκα λα πνπιεί κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, νπνηεζδήπνηε κεηνρέο, πάλσ ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία έρεη
δηθαίσκα επίζρεζεο, θακηά φκσο πψιεζε κεηνρήο δελ ζα γίλεη εθηφο αλ κέξνο ηνπ
πνζνχ, ζρεηηθά κε ην νπνίν ππάξρεη ην δηθαίσκα επίζρεζεο είλαη άκεζα πιεξσηέν
θαη ζηελ πεξίπησζε απηή κφλν χζηεξα απφ παξέιεπζε δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ, κεηά
ηε γξαπηή εηδνπνίεζε πνπ απαηηεί πιεξσκή ηνπ παξαπάλσ κέξνπο, ζα δνζεί πξνο
ηνλ εγγεγξακκέλν θάηνρν ησλ κεηνρψλ ή ζην άηνκν πνπ ηηο δηθαηνχηαη ιφγσ
ζαλάηνπ ή πηψρεπζεο ηνπ θαηφρνπ.
18.
Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα πψιεζε, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη θάπνην πξφζσπν γηα λα πξνβεί ζηε
κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ πνπ πνπιήζεθαλ ζηνλ αγνξαζηή ηνπο. Ο αγνξαζηήο ζα
πξέπεη λα εγγξαθεί σο θάηνρνο ησλ κεηνρψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε κεηαβίβαζε απηή
θαη δελ έρεη θακία επζχλε λα ελδηαθεξζεί γηα ηε ρξήζε ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο πνπ
πιήξσζε θαη ν ηίηινο ηνπ πάλσ ζηηο κεηνρέο δελ επεξεάδεηαη απφ ην παξάηππν ή ην
άθπξν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηεξήζεθε θαηά ηελ πψιεζε.
19.
Σν πξντφλ απφ ηελ πψιεζε πιεξψλεηαη ζηελ Δηαηξεία θαη δηαηίζεηαη γηα
πιεξσκή ηνπ άκεζα πιεξσηένπ κέξνπο ηνπ πνζνχ, ζρεηηθά κε ην νπνίν ππάξρεη ην
δηθαίσκα επίζρεζεο, θαη ην ππφινηπν πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςεη θαηαβάιιεηαη (κε
ηελ επηθχιαμε φηη ε Δηαηξεία έρεη παξφκνην δηθαίσκα επίζρεζεο γηα ηα πνζά πνπ
δελ είλαη άκεζα πιεξσηέα φπσο είρε πξηλ ηελ πψιεζε πάλσ ζηηο κεηνρέο) ζην
πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη ηηο κεηνρέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πψιεζεο.
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ΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΛΖΡΧΜΖ ΠΑΝΧ Δ ΜΔΣΟΥΔ
20.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ λα θαιεί ηα Μέιε λα
πξνβαίλνπλ ζε πιεξσκέο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε ρξεκαηηθά πνζά πνπ δελ
θαηαβιήζεθαλ αθφκα γηα ηηο κεηνρέο ηνπο (είηε έλαληη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ
κεηνρψλ είηε ηεο αμίαο ηνπο ππέξ ην άξηην), ηα νπνία κε βάζε ηνπο φξνπο
παξαρψξεζεο ησλ παξαπάλσ κεηνρψλ, δελ έγηλαλ πιεξσηέα ζε νξηζκέλε
εκεξνκελία θαη ην θάζε έλα Μέινο (κε ηνλ φξν φηη ζα παίξλεη πξνεηδνπνίεζε
δεθαηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ, πνπ ζα θαζνξίδεη ην ρξφλν ή ρξφλνπο θαη ηνλ
ηφπν πιεξσκήο) ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηελ Δηαηξεία, ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν ή
ρξφλνπο θαη ηφπν γηα ην ζθνπφ απηφ, ην πνζφ γηα ην νπνίν θιήζεθε λα θαηαβάιεη,
πάλσ ζηηο κεηνρέο ηνπ. Η θιήζε κπνξεί λα αλαθιεζεί ή λα αλαβιεζεί, φπσο ζα
απνθάζηδε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηα Μέιε ζα εηδνπνηνχληαη ζρεηηθά.
21.
Η θιήζε ζεσξείηαη φηη έγηλε θαηά ην ρξφλν πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
πήξε ηελ απφθαζε λα εμνπζηνδνηεί ηελ θιήζε, θαη ην πνζφ πνπ αθνξά ε θιήζε
κπνξεί λα νξηζζεί φηη ζα πιεξσζεί κε δφζεηο.
22.
Πεξηζζφηεξνη απφ έλαο θάηνρνη κίαο κεηνρήο επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη
ρσξηζηά ν θαζέλαο γηα ηελ πιεξσκή νπνηνπδήπνηε πνζνχ ην νπνίν ζα θαινχλην λα
πιεξψζνπλ αλαθνξηθά κε απηή.
23.
Αλ έλα πνζφ γηα ην νπνίν εθδφζεθε ε θιήζε, δελ πιεξσζεί πξηλ ή θαηά ηελ
θαζνξηζκέλε εκέξα γηα πιεξσκή, ην πξφζσπν πνπ νθείιεη ην πνζφ απηφ ζα πξέπεη
λα θαηαβάιεη πάλσ ζ' απηφ ηφθν απφ ηελ πξναλαθεξφκελε εκέξα κέρξη ηελ εκέξα
πνπ ζα γίλεη ε πιεξσκή θαη ην επηηφθην ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, ζε θακηά φκσο πεξίπησζε ζα ππεξβαίλεη ηα νθηψ ηνηο εθαηφ εηεζίσο. Σν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, εληνχηνηο, λα εγθαηαιείςεη νιφθιεξε ή κέξνο ηεο
απαίηεζεο ηνπ απηήο γηα πιεξσκή ηφθνπ.
24.
Οπνηνδήπνηε πνζφ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζεο κηαο κεηνρήο
είλαη πιεξσηέν θαηά ηελ παξαρψξεζε (allotment) ηεο κεηνρήο ή ζε θαζνξηζκέλε
εκεξνκελία είηε έλαληη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ή ηεο αμίαο απηήο ππέξ
ην άξηην (premium), ζεσξείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ Καλνληζκψλ απηψλ σο πνζφ
γηα ην νπνίν εθδφζεθε θαλνληθά θιήζε θαη ην νπνίν ήηαλ πιεξσηέν ζηελ
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο έθδνζεο ηεο κεηνρήο. Δπεηδή
φκσο ε πιεξσκή δελ έγηλε, φιεο νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ απηψλ πνπ αθνξνχλ
ηελ πιεξσκή ηφθνπ θαη εμφδσλ, θαηάζρεζε ή νηηδήπνηε άιιν, ζα εθαξκφδνληαη σο
εάλ ην πνζφ απηφ ήηαλ πιεξσηέν κε βάζε ηε θιήζε πνπ εθδφζεθε θαη
γλσζηνπνηήζεθε θαλνληθά. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, θαηά ηελ έθδνζε
κεηνρψλ, λα θάκλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο θαηφρνπο αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ
ησλ θιήζεσλ, ην πνζφ ην νπνίν ζα θαινχληαη θάζε θνξά λα πιεξψζνπλ θαζψο θαη
ην ρξφλν πνπ ζα γίλνπλ απηέο νη πιεξσκέο.
25.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα απνδερηεί πιεξσκή
απφ νπνηνδήπνηε Μέινο ην νπνίν επηζπκεί λα πιεξψζεη πξνθαηαβνιηθά νιφθιεξν ή
κέξνο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ δελ πιεξψζεθαλ γηα ηηο κεηνρέο πνπ θαηέρεη θαη
γηα ηα νπνία δελ θιήζεθε αθφκα απφ ηελ Δηαηξεία λα πιεξψζεη θαη πάλσ ζε φιν ή
νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ πιεξψζεθε πξνθαηαβνιηθά πηζαλφλ (κέρξη πνπ
απηφ, αλ δελ πιεξσλφηαλ ε παξαπάλσ πξνθαηαβνιή, ζα ήηαλ πιεξσηέν) ην
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Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα πιεξψλεη ηφθν κε επηηφθην πνπ δε ζα ππεξβαίλεη (εθηφο αλ
ε Δηαηξεία νξίζεη, χζηεξα απφ Γεληθή πλέιεπζε, δηαθνξεηηθά) ην πέληε ηνηο εθαηφλ
εηεζίσο. Σν επηηφθην ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κεηαμχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ηνπ Μέινπο πνπ θαηαβάιιεη ηελ πξνθαηαβνιή.
ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΜΔΣΟΥΧΝ
26.
Σν έγγξαθν ηεο κεηαβίβαζεο νπνηαζδήπνηε κεηνρήο εθηειείηαη απφ ηνλ ή
απφ κέξνπο ηνπ εθρσξεηή θαη ηνπ εθδνρέα (transferor), θαη ν εθρσξεηήο (transferee)
ζεσξείηαη φηη παξακέλεη θάηνρνο ηεο κεηνρήο, κέρξη πνπ ην φλνκα ηνπ εθδνρέα λα
θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν ησλ Μειψλ, ζρεηηθά κε ηε κεηνρή απηή.
27.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ Καλνληζκψλ απηψλ πνπ
εθαξκφδνληαη θάζε θνξά, ηα Μέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάδνπλ φιεο ή
κεξηθέο απφ ηηο κεηνρέο ηνπο κε έγγξαθν ζπλεζηζκέλνπ ή θνηλνχ ηχπνπ ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ πνπ εγθξίλεηαη θάζε θνξά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
28.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, θαηά ηελ απφιπηή ηνπ επρέξεηα θαη ρσξίο
λα δίλεη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή αηηηνινγία, λα αξλεζεί λα εγγξάςεη ηε κεηαβίβαζε
κεηνρήο ζην φλνκα πξνζψπνπ γηα ην νπνίν δελ ζα έδηλε ηελ έγθξηζε ηνπ θαη κπνξεί
επίζεο λα αξλεζεί λα εγγξάςεη ηε κεηαβίβαζε κεηνρήο πάλσ ζηελ νπνία ε Δηαηξεία
έρεη δηθαίσκα επίζρεζεο.
29.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί επίζεο λα αξλεζεί λα αλαγλσξίζεη
νπνηνδήπνηε έγγξαθν κεηαβίβαζεο, εθηφο αλ:
(α) πιεξσζεί ζηελ Δηαηξεία ηέινο 1 Δπξψ ή ηέηνην ειάρηζην πνζφ φπσο ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα απαηηνχζε θάζε θνξά,
(β) ην έγγξαθν ηεο κεηαβίβαζεο ζπλνδεχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ησλ κεηνρψλ
ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη θαη ζ' άιια παξφκνηα απνδεηρηηθά ζηνηρεία, φπσο ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηθαηνινγεκέλα ζα απαηηνχζε γηα λα θαλεί ην δηθαίσκα ηνπ
εθρσξεηή γηα δηελέξγεηα ηεο κεηαβίβαζεο θαη
(γ) ην έγγξαθν κεηαβίβαζεο αθνξά κηα κφλν ηάμε κεηνρψλ.
30.
ε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αξλεζεί ηελ εγγξαθή
νπνηαζδήπνηε κεηαβίβαζεο, νθείιεη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ
εγγξάθνπ ζηελ Δηαηξεία λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ εθδνρέα ηελ απφθαζε ηνπ γη' απηφ.
31.
Η εγγξαθή κεηαβίβαζεο κπνξεί λα αλαζηέιιεηαη θαηά ηέηνην ρξφλν θαη
ηέηνηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, φπσο ζα θαζφξηδε θάζε θνξά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Ννείηαη, φκσο, φηη ζε θακηά πεξίπησζε ε εγγξαθή απηή δελ ζα αλαζηαιεί γηα
πεξίνδν πάλσ απφ ηξηάληα εκέξεο ζε νπνηνδήπνηε έηνο.
32.
Η Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη ηέινο ην νπνίν λα κε ππεξβαίλεη ην
1 Δπξψ θαηά ηελ εγγξαθή θάζε επηθχξσζεο δηνξηζκνχ εθηειεζηή δηαζήθεο,
εγγξάθνπ δηνξηζκνχ δηαρεηξηζηή, πηζηνπνηεηηθνχ ζαλάηνπ ή γάκνπ, πιεξεμνπζίνπ ή
άιινπ εγγξάθνπ.
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33.
Οη Καλνληζκνί 26 θαη 27 πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
Καλνληζκνχ 34.
34.
(α) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, φηαλ θάπνην πξφζσπν έρεη
απφιπην δηθαίσκα λα εγγξαθεί σο θάηνρνο νπνηαζδήπνηε κεηνρήο, ην παξαπάλσ
πξφζσπν θαη φρη ν εγγεγξακκέλνο θάηνρνο ηεο κεηνρήο απηήο ζεσξείηαη Μέινο ηεο
Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε κεηνρή απηή.
(β) Δθηφο σο θαζνξίδεηαη πην θάησ, θακηά κεηνρή δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί εθηφο
αλ θαη κέρξη πνπ ηα παξαθάησ παξερφκελα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο εμαληιεζνχλ.
(γ) Σν θάζε έλα Μέινο πνπ ζθνπεχεη λα κεηαβηβάζεη νπνηαδήπνηε κεηνρή ή κεηνρέο
(απφ ηψξα θαη ζην εμήο ζα θαιείηαη "ν Πσιεηήο"), νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη
γξαπηψο ζηελ Δηαηξεία ην ζθνπφ ηνπ απηφ (απφ ηψξα θαη ζην εμήο ζα θαιείηαη
"γλσζηνπνίεζε κεηαβίβαζεο") θαζνξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ επηζπκεί
λα κεηαβηβαζηνχλ (νη «παξαπάλσ κεηνρέο») . Με ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ
δηαηάμεσλ, ε γλσζηνπνίεζε κεηαβίβαζεο θαζηζηά ηελ Δηαηξεία αληηπξφζσπν ηνπ
Πσιεηή γηα ηελ πψιεζε ησλ παξαπάλσ κεηνρψλ, ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο κεξίδεο
(lots) θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε άιια Μέιε ηεο Δηαηξείαο
εθηφο απφ ηνλ Πσιεηή, ζε ηηκή ε νπνία ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ Πσιεηή θαη ησλ
ππφινηπσλ Μειψλ ηεο Δηαηξείαο ή, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ή κε χπαξμεο ηέηνηαο
ζπκθσλίαο εληφο δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γλσζηνπνίεζεο
κεηαβίβαζεο, ζηελ ηηκή ηελ νπνία ν εθάζηνηε ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ζαλ εηδηθφο
εθηηκεηήο κεηνρψλ θαη φρη ζαλ δηαηηεηήο ζα πηζηνπνηνχζε ελππνγξάθσο σο δίθαηε
αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε αγνξαπσιεζία πνπ ζα
γίλεη εθνχζηα θαη απφ ηα δχν κέξε. Η γλσζηνπνίεζε κεηαβίβαζεο κπνξεί λα πξνλνεί
φηη θακηά κεηνρή δε ζα πνπιεζεί, εθηφο αλ ε Δηαηξεία πσιήζεη φιεο ηηο κεηνρέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ απηφ. Κάζε
πξφλνηα ε νπνία ηίζεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηε γλσζηνπνίεζε κεηαβίβαζεο είλαη
δεζκεπηηθή γηα ηελ Δηαηξεία.
(δ) ε πεξίπησζε πνπ ζα εδεηείην απφ ηνλ ειεγθηή λα πηζηνπνηήζεη δίθαηε ηηκή,
φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, ε Δηαηξεία νθείιεη κφιηο πάξεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ
ειεγθηή, λα εθνδηάζεη ηνλ Πσιεηή κε θπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ,
θαη ν Πσιεηήο δηθαηνχηαη κε γξαπηή γλσζηνπνίεζε πνπ ζα δψζεη ζηελ Δηαηξεία
κέζα ζε δέθα κέξεο αθφηνπ ηνπ επηδφζεθε ην παξαπάλσ θπξσκέλν αληίγξαθν, λα
αθπξψζεη ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ δφζεθε ζηελ Δηαηξεία γηα πψιεζε ησλ
παξαπάλσ κεηνρψλ. Σα έμνδα έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ βαξχλνπλ ηελ Δηαηξεία,
εθηφο αλ ν Πσιεηήο κε γλσζηνπνίεζε ηνπ αθπξψζεη ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ δφζεθε
ζηελ Δηαηξεία, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, νπφηε ηα παξαπάλσ έμνδα βαξχλνπλ ηνλ
Πσιεηή.
(ε) Μφιηο θαζνξηζηεί ε ηηκή, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, θαη κε ηνλ φξν φηη ν
Πσιεηήο δελ ζα αθχξσλε ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ δφζεθε ζηελ Δηαηξεία, ζχκθσλα
κε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο, ε Δηαηξεία πιεξνθνξεί ρσξίο αλαβνιή κε γξαπηή
εηδνπνίεζε ην θάζε έλα Μέινο, εθηφο απφ ηνλ Πσιεηή θαη εθείλνπο πνπ θαηέρνπλ
κφλν κεηνρέο ππαιιήισλ Μειψλ, γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ηηκή ησλ παξαπάλσ
κεηνρψλ θαη θαιεί ην θάζε έλα Μέινο λα δειψζεη γξαπηψο ζηελ Δηαηξεία κέζα ζε
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είθνζη κία κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επίδνζεο ηεο εηδνπνίεζεο (ε εκεξνκελία
θαζνξίδεηαη ζηελ εηδνπνίεζε απηή) ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ παξαπάλσ κεηνρψλ
(νιφθιεξν ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ή νπνηνδήπνηε αξηζκφ ηνπο), πνπ επηζπκεί λα
αγνξάζεη.
(ζη) ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ Μέιε ζα απνηείλνληαλ κέζα ζηελ
πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία ησλ είθνζη θαη κηαο εκεξψλ γηα νιφθιεξν ηνλ αξηζκφ ή
(εθηφο αλ θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά ε γλσζηνπνίεζε κεηαβίβαζεο) γηα νπνηνδήπνηε
αξηζκφ ησλ παξαπάλσ κεηνρψλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαρσξεί ηηο παξαπάλσ
κεηνρέο (ή ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ δειψζεθε, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ) ζηνπο
αηηεηέο ή αλάκεζα ηνπο θαη ζε πεξίπησζε αληαγσληζκνχ, ζε αλαινγία φζν ην
δπλαηφ πιεζηέζηεξε πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζηελ Δηαηξεία (εθηφο απφ ηηο
κεηνρέο ησλ ππαιιήισλ), γηα ηηο νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλνη ή έρνπλ απφιπην
δηθαίσκα λα εγγξαθνχλ σο θάηνρνη, λννπκέλνπ φηη θαλέλαο αηηεηήο δελ είλαη
ππφρξενο λα αγνξάζεη πεξηζζφηεξεο απφ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ κεηνρψλ πνπ
δειψζεθαλ απ' απηφλ, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ. Η Δηαηξεία γλσζηνπνηεί ρσξίο λα
ακειήζεη ηελ παξαρψξεζε απηή (απφ ηψξα θαη ζην εμήο θαινχκελε ("γλσζηνπνίεζε
παξαρψξεζεο") ζηνλ πσιεηή, θαζψο θαη ζηα πξφζσπα ζηα νπνία παξαρσξήζεθαλ νη
κεηνρέο, θαη θαζνξίδεη ζηε γλσζηνπνίεζε απηή ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν (φρη
λσξίηεξα απφ δεθαηέζζεξηο εκέξεο θαη φρη αξγφηεξα απφ είθνζη νθηψ εκέξεο απφ
ηελ εκέξα ηεο γλσζηνπνίεζεο), θαηά ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πεξαησζεί ε πψιεζε
ησλ κεηνρψλ πνπ παξαρσξήζεθαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ.
(δ) Ο Πσιεηήο είλαη ππφρξενο λα κεηαβηβάζεη ηηο κεηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε
γλσζηνπνίεζε παξαρψξεζεο ζηνπο αγνξαζηέο, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη
ζε απηήλ θαη θαηά ην ρξφλν θαη ηφπν πνπ θαζνξίδνληαη ζ' απηή. Αλ παξαιείςεη λα ην
θάκεη, ν Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο ή άιιν πξφζσπν πνπ δηνξίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, ζεσξείηαη σο δηνξηζκέλνο πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο ηνπ Πσιεηή πνπ
έρεη πιήξε εμνπζία γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηέιεζε, ηε ζπκπιήξσζε θαη ηε
κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ζηνπο αγνξαζηέο ηνπο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
πσιεηή, κε ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζηελ Δηαηξεία. Μφιηο πιεξψζεη ην ηίκεκα
ζηελ Δηαηξεία, ν αγνξαζηήο ζεσξείηαη φηη εθπιήξσζε ηειείσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αγνξά θαη κφιηο γίλεη ε εθηέιεζε θαη κεηαβίβαζε, έρεη ην
δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα θαηαρσξεζεί ην φλνκα ηνπ ζην Μεηξψν ησλ Μειψλ σο
θάηνρνο ησλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζηεθαλ απφ απηφλ δπλάκεη κεηαβίβαζεο. Η
Δηαηξεία πξνρσξεί, ρσξίο αλαβνιή, ζηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζε ρσξηζηφ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηεο Δηαηξείαο θαη θαηέρεη ην ηίκεκα απηφ ζε
θαηαπίζηεπκα (trust) γηα ηνλ πσιεηή.
(ε) Ο Πσιεηήο έρεη ην δηθαίσκα, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν κέζα ζε έμε κήλεο απφ ηε
ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ είθνζη θαη κίαο εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν (ε) ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, λα κεηαβηβάζεη (κε ηελ ηήξεζε ελ ηνχηνηο
ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 28), ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαη ζε νπνηαδήπνηε
ηηκή (φρη θαηψηεξε απφ απηή πνπ ζα έρεη θαζνξηζηεί κε βάζε ηελ παξάγξαθν (γ)
ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ), νπνηαδήπνηε κεηνρή πνπ δελ παξαρσξήζεθε απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηε γλσζηνπνίεζε παξαρψξεζεο. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε
πνπ ν Πσιεηήο ζα φξηδε ζηε γλσζηνπνίεζε κεηαβίβαζεο πνπ θνηλνπνηήζεθε απφ
απηφλ φηη θακηά κεηνρή δελ ζα έπξεπε λα πσιεζεί, εθηφο αλ επσινχλην φιεο νη
κεηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε κεηαβίβαζεο ζχκθσλα
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κε ηνλ Καλνληζκφ απηφ, ν Πσιεηήο δελ έρεη ην δηθαίσκα, εθηφο αλ ππάξρεη γξαπηή
ζπγθαηάζεζε φισλ ησλ ππνινίπσλ Μειψλ ηεο Δηαηξείαο, λα πξνβεί ζηελ πψιεζε
κεξηθψλ κφλν απφ ηηο κεηνρέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαλ ζηε γλσζηνπνίεζε
κεηαβίβαζεο πνπ θνηλνπνηήζεθε απφ απηφλ.
(ζ) Κάζε Μέινο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη νπνηεζδήπνηε κεηνρέο ηνπ πξνο
ην/ηε ζχδπγν, ην ηέθλν, άιιν άκεζν ζπγγελή ή γνλέα, αδεξθφ ή αδειθή ηνπ ή πξνο
εηαηξεία πνπ νπζηαζηηθά αλήθεη ζε απηφ (beneficially owned) ή πνπ ειέγρεηαη απ'
απηφ θαη κεηνρέο ηνπ Μέινπο πνπ πέζαλε κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ απφ ηνπο
πξνζσπηθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ ζην ζχδπγν πνπ εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηε
δσή, ηέθλν, άιιν άκεζν ζπγγελή ή γνλέα, αδειθφ ή αδειθή ηνπ παξαπάλσ Μέινπο
πνπ πέζαλε θαη κεηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζην φλνκα ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο πεξηνπζίαο
(administrators) Μέινπο πνπ πέζαλε κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ ζε πεξίπησζε
αιιαγήο ησλ δηαρεηξηζηψλ (administrators) ζηνπο εθάζηνηε δηαρεηξηζηέο
(administrators) ηεο πεξηνπζίαο απηήο. ε πεξίπησζε πνπ έλα Μέινο είλαη λνκηθφ
πξφζσπν, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη νπνηεζδήπνηε κεηνρέο ηνπ ζε εηαηξεία
πνπ εμαξηάηαη απφ απηφ ή ζε ηζχλνπζα (holding) εηαηξεία ηνπ ή ζε εηαηξεία πνπ
ειέγρεηαη απφ ηελ ηζχλνπζα απηή εηαηξεία. Μέινο, είηε είλαη θπζηθφ είηε λνκηθφ
πξφζσπν, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη νπνηεζδήπνηε κεηνρέο ηνπ ζε
νπνηνδήπνηε πξφζσπν, είηε θπζηθφ, είηε λνκηθφ, γηα ην νπνίν θαηέρεη ηηο κεηνρέο
βάζεη θαηαπηζηεχκαηνο, εθφζνλ θαηαβάιεη ζηελ Δηαηξεία ην ζρεηηθφ έγγξαθν
θαηαπηζηεχκαηνο ή άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ θαζνξίδεη θαη δηέπεη ηε ζρέζε ηνπ κε
ην πξφζσπν γηα ην νπνίν θαηέρεη ηηο κεηνρέο. Σα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ απηφ, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, δελ πξνθχπηνπλ
εμαηηίαο ησλ πην πάλσ κεηαβηβάζεσλ θαη ν Καλνληζκφο 28 ζα πξέπεη λα δηαβάδεηαη
κε βάζε ηελ παξάγξαθν απηή.
ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΜΔΣΟΥΧΝ ΛΟΓΧ ΘΑΝΑΣΟΤ Ζ ΠΣΧΥΔΤΖ
35.
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ Μέινπο ηεο Δηαηξείαο, ν επηδψλ ή νη επηδψληεο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ απηφο πνπ πέζαλε ήηαλ θάηνρνο κεηνρψλ απφ θνηλνχ κε έλα ή
πεξηζζφηεξα πξφζσπα, θαη νη λφκηκνη πξνζσπηθνί αληηπξφζσπνη ηνπ απνβηψζαληνο
ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο ήηαλ κνλαδηθφο θάηνρνο, είλαη ηα κφλα πξφζσπα ηα
νπνία ζα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηελ Δηαηξεία φηη έρνπλ δηθαίσκα πάλσ ζην ζπκθέξνλ
ηνπ ζηηο κεηνρέο. Γελ ππάξρεη φκσο ηίπνηε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Καλνληζκφ
απηφ, ην νπνίν απαιιάζζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ πξνζψπνπ πνπ πέζαλε απφ
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηνπ ζε ζρέζε κε κεηνρή ε νπνία θαηερφηαλ απ' απηφ απφ
θνηλνχ κε άιια πξφζσπα.
36.
Πξφζσπν πνπ ζα απνρηνχζε δηθαίσκα πάλσ ζε κεηνρή ιφγσ ζαλάηνπ,
πηψρεπζεο, δηάιπζεο, ζπγρψλεπζεο ή άιινπ παξνκνίαο θχζεο ζπκβάληνο επί
Μέινπο ηεο Δηαηξείαο, έρεη ην δηθαίσκα, αλ παξνπζηάζεη απνδεηρηηθά ζηνηρεία φπσο
ην εθάζηνηε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαλνληθά ζα απαηηνχζε θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη πην θάησ, λα επηιέμεη, είηε λα εγγξαθεί πξνζσπηθά
σο θάηνρνο ηεο κεηνρήο, είηε λα ππνδείμεη θάπνην πξφζσπν γηα λα εγγξαθεί σο
εθδνρέαο ηεο κεηνρήο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο μερσξηζηά, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ή λα αλαζηείιεη ηελ εγγξαθή, φπσο ζα είρε
θαη ζε πεξίπησζε ζπκβαηηθήο κεηαβίβαζεο ηεο κεηνρήο, πνπ ζα είρε γίλεη απφ ην πην
πάλσ Μέινο, πξηλ απφ ην ζάλαην, πηψρεπζε, δηάιπζε, ζπγρψλεπζε ή παξνκνίαο
θχζεο ζπκβάλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
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37.
Αλ απηφο πνπ απνρηά δηθαίσκα κε ηνλ ηξφπν απηφ πάλσ ζηε κεηνρή εθιέμεη
λα εγγξαθεί πξνζσπηθά, ηφηε νθείιεη λα παξαδψζεη ή λα απνζηείιεη ζηελ Δηαηξεία
γξαπηή εηδνπνίεζε ππνγξακκέλε απφ ηνλ ίδην ζηελ νπνία λα θαίλεηαη ε απφθαζε
ηνπ γηα ην ζέκα απηφ. ε πεξίπησζε πνπ ζα έθακλε εθινγή γηα ππφδεημε άιινπ
πξνζψπνπ γηα εγγξαθή, νθείιεη λα εθθξάζεη ηελ απφθαζε ηνπ πάλσ ζην ζέκα απηφ
κε ηε δηεμαγσγή ησλ απαηηνπκέλσλ πξάμεσλ γηα ζπκβαηηθή κεηαβίβαζε ηεο κεηνρήο
ζην πξφζσπν πνπ επηιέγεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ. ΄Οινη νη πεξηνξηζκνί, απαγνξεχζεηο
θαη πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ απηψλ, πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα γηα ζπκβαηηθή
κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ θαζψο θαη ηελ εγγξαθή ησλ κεηαβηβάζεσλ πνπ
δηεμάγνληαη, ζα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε ή κεηαβίβαζε,
φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, σο εάλ ν ζάλαηνο, ε πηψρεπζε, ε δηάιπζε, ε
ζπγρψλεπζε, ή ην παξνπκνίαο θχζεο ζπκβάλ επί ηνπ Μέινπο δελ είρε ζπκβεί, θαη ε
εηδνπνίεζε ή κεηαβίβαζε απνηεινχζε ζπκβαηηθή κεηαβίβαζε ππνγξακκέλε απφ ην
παξαπάλσ Μέινο.
38.
Οπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν ζα απνρηνχζε δηθαίσκα πάλσ ζε κεηνρή
ιφγσ ζαλάηνπ, πηψρεπζεο, δηάιπζεο, ζπγρψλεπζεο, ή παξνπκίαο θχζεο ζπκβάληνο
επί ηνπ θαηφρνπ ηεο κεηνρήο, έρεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα φζνλ αθνξά ηα κεξίζκαηα ή
άιιεο σθέιεηεο, σο εάλ λα ήηαλ ν εγγεγξακκέλνο θάηνρνο ηεο κεηνρήο, φκσο δε
δηθαηνχηαη πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ σο Μέινπο αλαθνξηθά κε απηή λα αζθήζεη
νπνηνδήπνηε δηθαίσκα, πνπ απνξξέεη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Μέινπο, σο πξνο ηηο
ζπλειεχζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ννείηαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φηη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κπνξεί νπνηεδήπνηε ζειήζεη λα θαιέζεη κε εηδνπνίεζε γηα ην ζθνπφ
απηφ, νπνηνδήπνηε ηέηνην πξφζσπν, γηα λα εθιέμεη είηε λα εγγξαθεί πξνζσπηθά είηε
λα κεηαβηβάζεη ηε κεηνρή. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξνληθή πξνζεζκία ησλ ελελήληα
εκεξψλ πεξάζεη ρσξίο λα γίλεη ηίπνηε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα
αλαζηείιεη ηελ πιεξσκή νπνηνπδήπνηε κεξίζκαηνο, επηκεξίζκαηνο (bonus) ή άιινπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ, πιεξσηένπ ζε ζρέζε κε ηε κεηνρή, κέρξη λα ηεξεζνχλ φινη νη
φξνη πνπ ηέζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ.
ΚΑΣΑΥΔΖ ΜΔΣΟΥΧΝ
39.
ε πεξίπησζε πνπ έλα Μέινο ηεο Δηαηξείαο ζα παξάιεηπε λα
θαηαβάιεη ην πνζφ γηα ην νπνίν θιήζεθε λα πιεξψζεη πάλσ ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ
πνπ θαηέρεη αιιά πνπ δελ έρεη αθφκα μνθιήζεη ή νπνηαδήπνηε δφζε ηνπ πνζνχ
απηνχ ζηελ θαζνξηζκέλε εκέξα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα, ζε
νπνηνδήπνηε θαηνπηλφ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ην Μέινο θαζπζηεξεί ηελ πιεξσκή
απηή, λα ηνπ δψζεη εηδνπνίεζε κε ηελ νπνία λα απαηηεί εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ηεο
θιήζεο πνπ δελ πιεξψζεθε αθφκα ή νπνηαζδήπνηε δφζεο ηνπ πνζνχ απηνχ καδί κε
ηνλ ηπρφλ δεδνπιεπκέλν ηφθν.
40.
Η εηδνπνίεζε πξέπεη λα θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία (φρη λσξίηεξα απφ
δεθαηέζζεξηο κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο) θαηά ή πξηλ ηελ νπνία ζα
πξέπεη λα γίλεη ε πιεξσκή πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εηδνπνίεζε θαη αλαθέξεη ζε
πεξίπησζε πνπ δε ζα γίλεη πιεξσκή ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν ή πξηλ απφ απηφλ, νη
κεηνρέο γηα ηηο νπνίεο εθδφζεθε ε θιήζε ζα ππφθεηληαη ζε θαηάζρεζε.
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41.
ε πεξίπησζε πνπ ην Μέινο δε ζα ζπκκνξθσλφηαλ πξνο ηνπο φξνπο κηαο
νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο εηδνπνίεζεο, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, κεηνρή γηα ηελ νπνία
εθδφζεθε ε εηδνπνίεζε είλαη δπλαηφλ, ζε νπνηνδήπνηε θαηνπηλφ ρξφλν πξηλ λα γίλεη
ε απαηηνχκελε πιεξσκή κέζσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαζρεζεί κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην ζέκα απηφ.
42.
Μία κεηνρή πνπ έρεη θαηαζρεζεί είλαη δπλαηφλ λα πσιεζεί ή λα δηαηεζεί κε
άιινλ ηξφπν, κε φξνπο θαη ηξφπν πνπ ζα θαζνξηζηνχλ θαηά βνχιεζε απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ε θαηάζρεζε είλαη δπλαηφλ λα αθπξσζεί νπνηεδήπνηε
πξηλ λα γίλεη ε πψιεζε ή ε δηάζεζε απηή, κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζφξηδε θάζε θνξά
θαη θαηά βνχιεζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
43.
Η θαηάζρεζε ησλ κεηνρψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο
ηνπ Μέινπο αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο πνπ θαηαζρέζεθαλ, ζε θακηά φκσο πεξίπησζε
δελ θαηαξγεί ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνζψπνπ, νη κεηνρέο ηνπ νπνίνπ θαηαζρέζεθαλ,
λα πιεξψζεη ζηελ Δηαηξεία νπνηνδήπνηε πνζφ, ην νπνίν, φηαλ έγηλε ε θαηάζρεζε,
νθεηιφηαλ ζηελ Δηαηξεία γηα ηηο κεηνρέο. Η ππνρξέσζε απηή ζα μνθιεζεί κφιηο
πιεξψζεη ζηελ Δηαηξεία νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ ρξένπο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηηο
κεηνρέο.
44.
Γξαπηή δήισζε, πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ην λφκν, φηη ν δειψλ είλαη κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ν γξακκαηέαο ηεο Δηαηξείαο θαη φηη ε κεηνρή ηεο
Δηαηξείαο θαηαζρέζεθε θαλνληθά θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηε δήισζε,
είλαη αδηακθηζβήηεηε απφδεημε γηα φια ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ,
ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ, ην νπνίν ζα απαηηνχζε δηθαηψκαηα πάλσ ζηε
κεηνρή. Η Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα δερηεί ηελ αληηπαξνρή πνπ ηπρφλ
πξνζθέξζεθε γηα ηελ πψιεζε ή δηάζεζε ηεο κεηνρήο θαη επηπιένλ λα κεηαβηβάζεη
ηελ κεηνρή ζην πξφζσπν ζην νπνίν απηή πσιήζεθε ή δηαηέζεθε κε άιιν ηξφπν, γηα
ηνλ νπνίν εγγξάθεηαη σο θάηνρνο ηεο κεηνρήο. Με ηελ εγγξαθή ηνπ δελ έρεη θακηά
ππνρξέσζε λα ελδηαθεξζεί γηα ηε ρξήζε ηνπ κέξνπο πνπ πηζαλφλ λα πιήξσζε γηα
ηελ αγνξά ηεο κεηνρήο, θαη ν ηίηινο ηνπ πάλσ ζηε κεηνρή δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ
απφ ην παξάηππν θαη ηελ αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηεξήζεθε θαηά ηελ
πψιεζε ή δηάζεζε ηεο κεηνρήο.
45.
Οη πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζρεζε
εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε αθφκε πνπ δε ζα πιεξσλφηαλ πνζφ ην νπνίν, κε
βάζε ηνπο φξνπο έθδνζεο ηεο κεηνρήο, είλαη πιεξσηέν ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν, είηε
έλαληη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο είηε ηεο αμίαο ηεο ππέξ ην άξηην, σο εάλ
ην πνζφ απηφ λα ήηαλ πιεξσηέν κε βάζε θιήζε πνπ εθδφζεθε θαη γλσζηνπνηήζεθε
θαλνληθά.
ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ
46.
Η Δηαηξεία κπνξεί λα απμήζεη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε ζχλεζεο
ςήθηζκα πνπ παίξλεη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ. Σν πνζφ κε ην νπνίν ζα απμεζεί ην
κεηνρηθφ θεθάιαην, θαζψο θαη ε αμία ησλ κεηνρψλ ζηηο νπνίεο ππνδηαηξείηαη ην πην
πάλσ πνζφ θαζνξίδνληαη επίζεο ζην ςήθηζκα απηφ.
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47.

Η Δηαηξεία κπνξεί κε ζχλεζεο ςήθηζκα:-

(α) λα ελνπνηεί ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην θαη λα ππνδηαηξεί νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ ζε
κεηνρέο κε κεγαιχηεξε αμία απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ πνπ ήδε ππάξρνπλ.
(β) λα ππνδηαηξεί ηηο πθηζηάκελεο κεηνρέο ή νπνηεζδήπνηε απ' απηέο ζε κεηνρέο
κηθξφηεξεο αμίαο απφ ηελ αμία πνπ θαζνξίδεηαη ζην Ιδξπηηθφ ΄Δγγξαθν, αιιά
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60(1)(δ) ηνπ Νφκνπ.
(γ) λα αθπξψλεη νπνηεζδήπνηε κεηνρέο νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ζα
απνθαζηδφηαλ γη' απηφ δελ είραλ ιεθζεί απφ θαλέλα θαη νχηε έγηλε νπνηαδήπνηε
ζπκθσλία γη' απηφ.
(δ) λα κεηαηξέπεη νπνηεζδήπνηε πιήξσο πιεξσζείζεο κεηνρέο ζε θαθάιαην (stock)
θαη λα κεηαηξέπεη μαλά νπνηνδήπνηε θεθάιαην (stock) ζε πιήξσο πιεξσζείζεο
κεηνρέο νπνηαζδήπνηε αμίαο.
48.
Η Δηαηξεία κπνξεί χζηεξα απφ εηδηθφ ςήθηζκα λα ειαηηψζεη ην κεηνρηθφ ηεο
θεθάιαην, νπνηνδήπνηε απνζεκαηηθφ θεθάιαην εμφθιεζεο (capital redemption
reserve fund) ή νπνηνδήπνηε απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην (share
premium account), ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Νφκνπ θαη ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζ' απηφ.
ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ
49.
Η Δηαηξεία ζπγθαιεί θάζε ρξφλν Γεληθή πλέιεπζε σο ηελ Δηήζηα Γεληθή
πλέιεπζή ηεο πξφζζεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα
κπνξνχζε λα γίλεη θαηά ην ίδην έηνο, θαη νξίδεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε σο ηέηνηα ζηηο
εηδνπνηήζεηο κε ηηο νπνίεο απηή ζπγθαιείηαη. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ κηαο
Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο επφκελεο
Γεληθήο πλέιεπζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο δεθαπέληε κήλεο.
Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία ζα ζπγθαινχζε ηελ πξψηε ηεο Γεληθή
πλέιεπζε κέζα ζε δεθανρηψ κήλεο απφ ηε ζχζηαζή ηεο, δελ είλαη αλάγθε λα γίλεη
Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζην ρξφλν πνπ έγηλε ε ζχζηαζε ηεο ή ηνλ επφκελν
ρξφλν. Η Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε γίλεηαη ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ θαζνξίδεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
50.
΄Οιεο νη Γεληθέο πλειεχζεηο, κε εμαίξεζε ηηο Δηήζηεο, νλνκάδνληαη
Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο.
51.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, ζε πεξίπησζε πνπ ζα ην έθξηλε
ελδεδεηγκέλν, λα ζπγθαιεί Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. ΄Δθηαθηεο Γεληθέο
πλειεχζεηο κπνξνχλ επίζεο λα γίλνπλ χζηεξα απφ ππνβνιή αίηεζεο απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ζε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα παξάιεηπε
λα ην θάκεη, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αηηεηέο (requisitionists) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ Νφκνπ. Αλ ιφγσ απνπζίαο, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, νξηζκέλσλ
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην εμσηεξηθφ δελ είλαη δπλαηφ λα ζρεκαηηζηεί
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απαξηία, νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή δχν νπνηαδήπνηε
Μέιε ηεο Δηαηξείαο κπνξνχλ λα ζπγθαιέζνπλ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, φπσο ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα απνθάζηδε θαηά ηνλ πιεζηέζηεξν δπλαηφ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν ζπγθαινχληαη πλειεχζεηο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΤΓΚΛΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
52.
H Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε θαζψο θαη νπνηαδήπνηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ
γίλεηαη κε ζθνπφ ηε ιήςε εηδηθνχ ςεθίζκαηνο, ζπγθαινχληαη κε γξαπηή εηδνπνίεζε
είθνζη θαη κηαο ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ. Οη ππφινηπεο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο
Δηαηξείαο, ζπγθαινχληαη κε γξαπηή εηδνπνίεζε δεθαηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ.
Οη πην πάλσ πξνζεζκίεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηε κέξα θαηά ηελ νπνία δίλεηαη ή
ζεσξείηαη φηη δφζεθε ε εηδνπνίεζε, νχηε θαη ηε κέξα, θαηά ηελ νπνία ζθνπεχεη λα
πξνρσξήζεη ε Γεληθή πλέιεπζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε εηδνπνίεζε. Η
εηδνπνίεζε θαζνξίδεη ηνλ ηφπν, ηε κέξα θαζψο θαη ηελ ψξα ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο θαη ζε πεξίπησζε εηδηθήο εξγαζίαο θαη ηε γεληθή θχζε ηεο εξγαζίαο
απηήο θαη δίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηψξα θαη ζην εμήο ή κε άιιν
ηξφπν, φπσο ζα θαζνξηδφηαλ απφ ηελ Δηαηξεία κεηά ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζηα
πξφζσπα, πνπ κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δηαηξείαο δηθαηνχληαη λα ηνπο
απνζηέιινληαη νη εηδνπνηήζεηο απηέο ηεο Δηαηξείαο.
Πξφζσπν κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε Γεληθή πλέιεπζε κέζσ ηειεθψλνπ ή άιινπ
κέζνπ φπνπ κπνξεί ζπγρξφλσο λα αθνχζεη θαη λα αθνπζζεί απφ φια ηα άιια
πξφζσπα πνπ είλαη παξφληα ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ηα πξφζσπα πνπ
ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζεσξνχληαη παξφληα ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
Nνείηαη φηη νη Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο Δηαηξείαο, πνπ ζπγθαινχληαη κε εηδνπνίεζε
κηθξφηεξε απ' απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ απηφ, ζεσξνχληαη φηη
ζπγθιήζεθαλ θαλνληθά, εθφζνλ ζα ζπκθσλνχζαλ γη' απηφ:
(α) ζε πεξίπησζε ζχγθιεζεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο, φια ηα Μέιε ηα νπνία
δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη θαη λα ςεθίδνπλ ζ' απηή θαη
(β) ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ε αξηζκεηηθή πιεηνςεθία ησλ Μειψλ, πνπ
έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξεπξεζνχλ θαη λα ςεθίζνπλ θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε, θαη
πνπ επηπιένλ θαηέρνπλ καδί φρη ιηγφηεξν απφ 95% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ
κεηνρψλ πνπ παξέρνπλ ην ελ ιφγσ δηθαίσκα κεηνρψλ.
53.
ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηπραίνπ ζπκβάληνο δε δνζεί εηδνπνίεζε γηα
ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο ζε πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη λα παξεπξεζεί ζ' απηή
ή ε κε ιήςε ηεο εηδνπνίεζεο απηήο απφ ην πξφζσπν απηφ, δε ζεκαίλεη φηη νη
εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε εηδνπνίεζε είλαη
άθπξεο.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ
54.
΄Οιεο νη εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηηο Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο,
θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε,
εθηφο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεξηζκάησλ, ηεο κειέηεο ησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ
ηζνινγηζκψλ, ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ, ηεο
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εθινγήο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηε ζέζε ησλ κειψλ πνπ απνρσξνχλ,
ηνπ δηνξηζκνχ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ακνηβήο ηνπο, ζεσξνχληαη
σο εξγαζίεο εηδηθήο θχζεο.
55.
Κακηά εξγαζία δελ κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε Γεληθή πλέιεπζε, εθηφο
αλ ζρεκαηηζηεί απαξηία θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Γχν ή πεξηζζφηεξα Μέιε ηα νπνία θαηέρνπλ ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 50%, πιένλ κίαο
κεηνρήο, ηνπ ζπλνιηθνχ εθδνκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε δηθαίσκα ςήθνπ
πνπ παξεπξίζθνληαη απηνπξνζψπσο ή κε πιεξεμνχζην ζηε Γεληθή πλέιεπζε
ζρεκαηίδνπλ απαξηία, εθηφο αλ πξνλνείηαη δηαθνξεηηθά ζην έγγξαθν απηφ.
Καζ΄νηνλδήπνηε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία έρεη έλα θαη κφλν Μέινο, έλα
Μέινο πνπ παξεπξίζθεηαη απηνπξνζψπσο ή κε πιεξεμνχζην ζηε Γεληθή πλέιεπζε,
ζρεκαηίδεη απαξηία.
56.
Αλ κέζα ζε κηζή ψξα κεηά ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε
δε ζρεκαηηζηεί απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ ζπγθιήζεθε χζηεξα απφ
αίηεζε ησλ Μειψλ, δηαιχεηαη. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ε Γεληθή πλέιεπζε
αλαβάιιεηαη γηα ηελ ίδηα κέξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαη θαηά ηνλ ίδην ρξφλν θαη
ηφπν ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε κέξα, ρξφλν θαη ηφπν, φπσο ζα απνθάζηδε θάζε θνξά
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αλ δελ ππάξμεη θαη πάιη απαξηία γηα δεχηεξε θνξά κέζα
ζε κηζή ψξα κεηά απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηα Μέιε
πνπ παξεπξίζθνληαη απνηεινχλ απαξηία.
57.
Όηαλ ππάξρεη πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απηφο πξνεδξεχεη θάζε
θνξά πνπ γίλεηαη Γεληθή πλέιεπζε. ΄Οηαλ δελ ππάξρεη πξφεδξνο ή ζε πεξίπησζε
πνπ δελ παξνπζηαζηεί κέζα ζε δεθαπέληε ιεπηά κεηά ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν
ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή φηαλ δε ζέιεη λα πξνεδξεχζεη, ηφηε ηα
παξφληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνπλ έλα απφ απηνχο γηα λα
πξνεδξεχζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
58.
Αλ ζε κηα Γεληθή πλέιεπζε δελ επηζπκεί θαλέλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ λα πξνεδξεχζεη ή αλ θαλέλα απφ ηα κέιε απηά δελ παξνπζηαζηεί κέζα
ζε δεθαπέληε ιεπηά απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, ηφηε ηα παξφληα Μέιε εθιέγνπλ έλαλ απ' απηνχο γηα λα πξνεδξεχζεη
ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
59.
Με ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ επξίζθεηαη ζε απαξηία, ν
πξφεδξνο κπνξεί (θαη ζε πεξίπησζε εληνιήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη
ππφρξενο) λα αλαβάιιεη απφ θαηξφ ζε θαηξφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα θαζνξίδεη
άιιν ρξφλν θαη ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ε ηέηνηα πεξίπησζε,
θακηά άιιε εξγαζία δε ζα δηεμαρζεί εθηφο απφ εθείλε πνπ δελ πεξαηψζεθε
θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ αλαβιήζεθε. ε πεξίπησζε πνπ ε Γεληθή
πλέιεπζε αλαβάιιεηαη γηα ηξηάληα ή πεξηζζφηεξεο κέξεο ζα πξέπεη λα δνζεί
εηδνπνίεζε γηα ηελ αλαβνιή απηή, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αξρηθήο Γεληθήο
πλέιεπζεο. Με ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, δελ
επηβάιιεηαη ε παξνρή εηδνπνίεζεο γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ αλαβιήζεθε ή γηα
ηελ εξγαζία πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ζ' απηή.
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60.
Καηά ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηα ςεθίζκαηα πξνο ςεθνθνξία εγθξίλνληαη κε
αλάηαζε ησλ ρεξηψλ εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο (πξηλ ή κφιηο
αλαθνηλσζεί ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ) ζα εδεηείην ε
δηεμαγσγή θαλνληθήο ςεθνθνξίαο (poll):(α) απφ ηνλ πξφεδξν, ή
(β) απφ δχν ηνπιάρηζηνλ Μέιε πνπ παξεπξίζθνληαη απηνπξνζψπσο ή κε
πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν ή
(γ) απφ νπνηνδήπνηε Μέινο ή Μέιε πνπ παξεπξίζθνληαη απηνπξνζψπσο ή κε
πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν θαη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα δέθαην
απφ ην ζχλνιν φισλ ησλ Μειψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ςεθίζνπλ θαηά ηε Γεληθή
πλέιεπζε, ή
(δ) απφ έλα Μέινο ή Μέιε πνπ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ην
δηθαίσκα γηα ςήθν θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηηο νπνίεο πιεξψζεθε ζπλνιηθφ
πνζφ ίζν κε ην έλα δέθαην ηνπιάρηζην ηνπ νιηθνχ πνζνχ, πνπ πιεξψζεθε πάλσ ζ'
φιεο ηηο κεηνρέο πνπ δίλνπλ ην δηθαίσκα απηφ.
Δθηφο απφ ηε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ζα εδεηείην γηα ην ζθνπφ απηφ ε
δηεμαγσγή θαλνληθήο ςεθνθνξίαο, δήισζε ηνπ πξνέδξνπ φηη έλα ςήθηζκα
εγθξίζεθε κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ (νκφθσλα ή κε ζπγθεθξηκέλε πιεηνςεθία) ή φηη
απνξξίθηεθε, θαη ζρεηηθή θαηαρψξηζε ζην Βηβιίν Πξαθηηθψλ ηεο Δηαηξείαο,
απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηε απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
νπνηαδήπνηε απφδεημε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ή ην πνζνζηφ πνπ ςήθηζαλ ππέξ ή
ελαληίνλ ηεο απφθαζεο απηήο.
Η αίηεζε γηα δηεμαγσγή θαλνληθήο ςεθνθνξίαο κπνξεί λα αλαθιεζεί.
61.
Με εμαίξεζε ηηο πξφλνηεο ησλ Καλνληζκψλ 63 θαη 64, ζε πεξίπησζε πνπ ζα
δεηεζεί δεφλησο ε δηεμαγσγή θαλνληθήο ςεθνθνξίαο, απηή ζα δηεμαρζεί κε ηνλ
ηξφπν πνπ θαζνξίδεη ν πξφεδξνο θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζα ζεσξεζεί σο απφθαζε
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ νπνία δεηήζεθε ε δηεμαγσγή θαλνληθήο
ςεθνθνξίαο.
62.
ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, χζηεξα απφ ςεθνθνξία πνπ έγηλε είηε κε αλάηαζε
ησλ ρεξηψλ είηε θαλνληθά, ν πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ έρεη ην δηθαίσκα
γηα δεχηεξε ή "ληθψζα ςήθν."
63.
Η απαηηνχκελε θαλνληθή ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή πξνέδξνπ ή γηα αλαβνιή
ηεο πλέιεπζεο, δηεμάγεηαη ακέζσο. Καλνληθή ςεθνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη
αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, δηεμάγεηαη ζε ρξφλν πνπ θαζνξίδεη θάζε θνξά
ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία εθηφο απφ
εθείλε γηα ηελ νπνία δεηήζεθε ε δηεμαγσγή θαλνληθήο ςεθνθνξίαο κπνξεί λα
ζπλερηζηεί πξηλ λα πξνρσξήζεη ε δηεμαγσγή ηεο θαλνληθήο ςεθνθνξίαο.
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ΦΖΦΟ ΜΔΛΧΝ
64.
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ θάζε θνξά
επηζπλάπηνληαη ζε νπνηαδήπνηε ηάμε ή ηάμεηο κεηνρψλ, θάζε Μέινο μερσξηζηά πνπ
παξεπξίζθεηαη πξνζσπηθά ζηηο ςεθνθνξίεο πνπ δηεμάγνληαη κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ,
έρεη ην δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. ηηο θαλνληθέο ςεθνθνξίεο έρεη ην δηθαίσκα κηαο
ςήθνπ γηα θάζε κεηνρή πνπ θαηέρεη. Σα Μέιε κπνξνχλ σο επίζεο λα ςεθίδνπλ
δηαθνξεηηθά ζε θάζε κεηνρή πνπ θαηέρνπλ, ή λα δηνξίδνπλ έλα ή πεξηζζφηεξνπο
πιεξεμνπζίνπο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ θαηέρνπλ, ή λα δηνξίδνπλ
δηαθνξεηηθνχο πιεξεμνχζηνπο αληηπξνζψπνπο γηα θάζε κεηνρή κε έγγξαθν
δηνξηζκνχ πνπ ζα αλαθέξεη ηνλ ζπγθεθξηκκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ Μέινπο γηα
ην νπνίν ν θάζε έλαο δηνξίδεηαη. Οη πιεξεμνχζηνη αληηπξφζσπνη δχλαληαη λα
ςεθίδνπλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηνρέο γηα ηηο νπνίεο εμνπζηνδνηήζεθαλ λα ςεθίζνπλ θαη
πάληνηε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ εγγξάθνπ δηνξηζκνχ ηνπο. Οη φξνη ησλ
εγγξάθσλ δηνξηζκνχ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη νη ίδηνη γηα φινπο ηνπο
πιεξεμνχζηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ Μέινπο ή γηα φιεο ηηο κεηνρέο γηα ηηο νπνίεο ν
θάζε έλαο έρεη δηνξηζηεί.
65.
ε πεξίπησζε πνπ ε κεηνρή θαηέρεηαη απφ θνηλνχ απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα
πξφζσπα, γίλεηαη απνδερηή ε ςήθνο ηνπ αξραηφηεξνπ είηε απηφο ςεθίδεη
απηνπξνζψπσο είηε κε πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν, κε απνηέιεζκα νη ςήθνη ησλ
ππνινίπσλ λα απνθιείνληαη. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε αξραηφηεηα θαζνξίδεηαη κε βάζε
ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηα νλφκαηα θαίλνληαη ζην Μεηξψν ησλ Μειψλ.
66.
΄Δλα Μέινο ην νπνίν είλαη δηαλνεηηθά αλίθαλν ή γηα ην νπνίν εθδφζε
δηάηαγκα Γηθαζηεξίνπ κε δηθαηνδνζία πάλσ ζηα πξφζσπα πνπ είλαη δηαλνεηηθά
άξξσζηα, κπνξεί λα ςεθίδεη είηε θαηά ηελ ςεθνθνξία πνπ δηεμάγεηαη κε αλάηαζε
ησλ ρεξηψλ είηε θαηά ηε δηεμαγσγή θαλνληθήο ςεθνθνξίαο κέζσ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ, ησλ επηηξφπσλ ηνπ (his committee) ηνπ παξαιήπηε (receiver), ηνπ
θεδεκφλα (curator bonis) ή άιινπ πξνζψπνπ κε αλάινγε ηδηφηεηα πνπ δηνξίδεηαη
απφ ην Γηθαζηήξην απηφ. Σα πξφζσπα απηά κπνξνχλ λα ςεθίδνπλ εθφζνλ πξφθεηηαη
γηα θαλνληθή ςεθνθνξία θαη κε πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν.
67.
Καλέλα Μέινο δε δηθαηνχηαη λα ςεθίδεη ζε νπνηαδήπνηε Γεληθή πλέιεπζε,
εθηφο αλ πιήξσζε φια ηα πνζά γηα ηα νπνία θιήζεθε λα πιεξψζεη αλαθνξηθά κε ηηο
κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη ή νπνηνδήπνηε άιιν πνζφ πνπ πξέπεη λα
πιεξσζεί απφ απηφ θαη πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο κεηνρέο απηέο.
68.
Αλαθνξηθά κε ην δηθαίσκα ςήθνπ νπνηνπδήπνηε, δελ κπνξεί λα ππάξμεη
έλζηαζε παξά κφλν θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ή θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ
γίλεηαη χζηεξα απφ αλαβνιή, θαηά ηελ νπνία δίλεηαη ή πξνζθέξεηαη ε ςήθνο πνπ
έρεη ζρέζε κε ηελ έλζηαζε πνπ έγηλε θαη ε ςήθνο ε νπνία δελ αθπξψζεθε θαηά ηε
Γεληθή πλέιεπζε απηή, ζεσξείηαη έγθπξε γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο. Οπνηαδήπνηε
ηέηνηα έλζηαζε πνπ γίλεηαη έγθαηξα παξαπέκπεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, ε απφθαζε ηνπ νπνίνπ είλαη ηειεζίδηθε.
69.
ε πεξίπησζε θαλνληθήο ςεθνθνξίαο ηα Μέιε κπνξνχλ λα ςεθίδνπλ είηε
απηνπξνζψπσο είηε κέζσ ηνπ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ ηνπο.
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70.
Σν έγγξαθν γηα ην δηνξηζκφ ηνπ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ θέξεη ηελ
ππνγξαθή ηνπ Μέινπο πνπ ηνλ δηνξίδεη ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ πνπ είλαη γξαπηψο
θαη θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνο ή, ζε πεξίπησζε πνπ απηφο πνπ δηνξίδεη είλαη
λνκηθφ πξφζσπν, ηε ζθξαγίδα ηνπ παξαπάλσ πξνζψπνπ ή ηελ ππνγξαθή ηνπ
αμησκαηνχρνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ πνπ είλαη θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνο γη' απηφ.
Ο πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπνο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη Μέινο ηεο Δηαηξείαο.
71.
Σν έγγξαθν γηα ην δηνξηζκφ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ, θαζψο θαη ην
πιεξεμνχζην ή άιιν ηπρφλ έγγξαθν εμνπζηνδφηεζεο κε βάζε ην νπνίν ππνγξάθηεθε
ην έγγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ ή αληίγξαθν ηνπ πιεξεμνπζίνπ απηνχ θαηάιιεια
θπξσκέλν ή γξαπηή εμνπζηνδφηεζε ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην εγγεγξακκέλν
γξαθείν ηεο Δηαηξείαο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ζηελ Κχπξν πνπ θαζνξίδεηαη
γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ εηδνπνίεζε κε ηελ νπνία ζπγθαιείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε,
ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα ηελ αξρηθή Γεληθή
πλέιεπζε ή ηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ γίλεηαη χζηεξα απφ αλαβνιή, θαηά ηελ νπνία
ην πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν ζθνπεχεη λα ςεθίζεη ή ζε πεξίπησζε
θαλνληθήο ςεθνθνξίαο, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν πξηλ απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα
ηε δηεμαγσγή ηεο θαλνληθήο ςεθνθνξίαο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηαζδήπνηε
απφ ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο, ην έγγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ πιεξεμνπζίνπ
αληηπξνζψπνπ δε ζεσξείηαη έγθπξν.
72.
Σν έγγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ ζα έρεη ηνλ
αθφινπζν ηχπν ή ηνλ πιεζηέζηεξν ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηχπν:
"

(΄Ολνκα ηεο Δηαηξείαο)

ΛΙΜΙΣΔΓ

Δγψ/Δκείο
.............................................
απφ
............................................
Μέινο/Μέιε ηεο πην πάλσ αλαθεξνκέλεο Δηαηξείαο δηνξίδσ/δηνξίδνπκε ηνλ
.................................................... απφ ........................................................ ή ζε
πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί απηφο, ηνλ .................................... απφ
...................................... σο πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν κνπ/καο, γηα λα ςεθίζεη απφ
κέξνπο κνπ/καο θαηά ηελ (Δηήζηα ή Έθηαθηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) Γεληθή
πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ζα ζπγθιεζεί ηελ ......... κέξα ηνπ κελφο
……………………… ηνπ έηνπο 20...... θαη ζε νπνηαδήπνηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ
πξφθεηηαη λα ζπγθιεζεί χζηεξα απφ αλαβνιή.
Τπνγξάθηεθε ηελ ........ κέξα ηνπ κελφο................................... ηνπ έηνπο 20....."
73.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζθνπφο δηνξηζκνχ ηνπ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ
είλαη λα δνζεί ζηα Μέιε ε δπλαηφηεηα λα ςεθίζνπλ ππέξ ή ελαληίνλ ελφο
ςεθίζκαηνο, ην έγγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ ζα έρεη ηνλ
αθφινπζν ηχπν ή ηνλ πιεζηέζηεξν ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, ηχπν:
"

(΄Ολνκα ηεο Δηαηξείαο)

ΛΙΜΙΣΔΓ

Δγψ/Δκείο
.............................................
απφ
............................................
Μέινο/Μέιε ηεο πην πάλσ αλαθεξνκέλεο Δηαηξείαο δηνξίδσ/δηνξίδνπκε ηνλ
.................................................... απφ ........................................................ ή ζε
πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί απηφο, ηνλ .................................... απφ
...................................... σο πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν κνπ/καο, γηα λα ςεθίζεη απφ
κέξνπο κνπ/καο θαηά ηελ (Δηήζηα ή Έθηαθηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) Γεληθή
πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, ε νπνία ζα ζπγθιεζεί ηελ ......... κέξα ηνπ κελφο
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……………………… ηνπ έηνπο 20...... θαη ζε νπνηαδήπνηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ
πξφθεηηαη λα ζπγθιεζεί χζηεξα απφ αλαβνιή.
Τπνγξάθηεθε ηελ ........ κέξα ηνπ κελφο................................... ηνπ έηνπο 20.....”
Ο ηχπνο απηφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ππέξ*/ελαληίνλ ηνπ ςεθίζκαηνο. Ο πιεξεμνχζηνο
αληηπξφζσπνο ςεθίδεη θαηά βνχιεζε, εθηφο αλ ηνπ δνζνχλ άιιεο νδεγίεο.
*Απαιείςαηε φηη δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε."
74.
Σν έγγξαθν ηνπ δηνξηζκνχ πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ ζα ζεσξείηαη φηη
παξέρεη ζ' απηφλ εμνπζία λα δεηήζεη ηε δηεμαγσγή θαλνληθήο ςεθνθνξίαο ή λα
ζπκκεηέρεη ζηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ.
75.
Φήθνο πνπ δφζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ
ζεσξείηαη έγθπξε θαη αλ αθφκα ζπλέβαηλε ν ζάλαηνο ή ε πλεπκαηηθή αληθαλφηεηα
ηνπ Μέινπο πνπ έδσζε ηελ εμνπζηνδφηεζε ή αλάθιεζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ εγγξάθνπ
ή ηεο εμνπζηνδφηεζεο κε βάζε ηελ νπνία εθδφζεθε ην πιεξεμνχζην έγγξαθν ή
κεηαβίβαζε ηεο κεηνρήο γηα ηελ νπνία γηλφηαλ ιφγνο ζην πιεξεμνχζην έγγξαθν,
εθφζνλ δελ παξαιήθζεθε ζην γξαθείν ηεο Δηαηξείαο γξαπηή γλσζηνπνίεζε ησλ πην
πάλσ ζπκβάλησλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο χζηεξα απφ αλαβνιή, θαηά ηελ νπνία έγηλε ρξήζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ
εγγξάθνπ.
76.
Με ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ, γξαπηή απφθαζε ε νπνία θέξεη
ηελ ππνγξαθή ή εγθξίζεθε κε επηζηνιή, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) ή
ηειεκνηφηππν (facsimile) απφ θάζε Μέινο, ην νπνίν θάζε θνξά έρεη δηθαίσκα λα
παίξλεη εηδνπνίεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθψλ πλειεχζεσλ, λα παξεπξίζθεηαη θαη λα
ςεθίδεη ζ' απηέο (ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηελ ππνγξαθή ησλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο), είλαη έγθπξε θαη έρεη ηηο ίδηεο λνκηθέο
ζπλέπεηεο σο εάλ ε απφθαζε είρε ςεθηζηεί ζε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο πνπ
ζπγθιήζεθε θαη έγηλε θαλνληθά. Η απφθαζε απηή δπλαηφλ λα απνηειείηαη απφ
πεξηζζφηεξα έγγξαθα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, ην θαζέλα απφ ηα νπνία θέξεη ηελ ππνγξαθή
ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Μειψλ ή αληηπξνζψπσλ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε λνκηθψλ
πξνζψπσλ-Μειψλ ηεο Δηαηξείαο, ηελ ππνγξαθή κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπο ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αμησκαηνχρνπ ή δηνξηζκέλνπ
πιεξεμνπζίνπ αληηπξνζψπνπ ηνπο.
ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΠΟΤ ΔΝΔΡΓΟΤΝ
ΜΔ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟΤ ΣΗ ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ
77.
Οπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν-Μέινο ηεο Δηαηξείαο κπνξεί, χζηεξα απφ
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, λα
εμνπζηνδνηεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ νπνηνδήπνηε πξφζσπν γηα λα ελεξγεί σο
αληηπξφζσπνο ηνπ ζε νπνηαδήπνηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο ή νπνηαζδήπνηε
ηάμεο Μειψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ην πξφζσπν πνπ εμνπζηνδνηείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ
έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί γηα ινγαξηαζκφ θαη εθ κέξνπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην
νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηηο εμνπζίεο εθείλεο πνπ ζα κπνξνχζε ην λνκηθφ πξφζσπν λα
ελαζθήζεη, αλ ήηαλ Μέινο ηεο Δηαηξείαο σο θπζηθφ πξφζσπν.
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
78.
Γελ ζα ππάξρεη θαηψηαην ή αλψηαην φξην αξηζκνχ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, εθηφο αλ ε Δηαηξεία απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά χζηεξα απφ Γεληθή
πλέιεπζε. Σα πξψηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα
δηνξίδνληαη γξαπηψο απφ ηνπο ππνγξαθείο ηνπ Ιδξπηηθνχ Δγγξάθνπ ή απφ ηελ
πιεηνλφηεηα ηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη αλάγθε λα γίλεη ζχγθιεζε
νπνηαζδήπνηε Γεληθήο πλέιεπζεο.
79.
Η ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά
απφ ηελ Δηαηξεία ζε Γεληθή πλέιεπζε. Η ακνηβή απηή θαζνξίδεηαη πάλσ ζε
εκεξήζηα βάζε. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ επίζεο λα
θαηαβάιινληαη φια ηα έμνδα δηαθίλεζεο, ηα μελνδνρεία θαη άιια παξφκνηα ηα νπνία
ζα πξαγκαηνπνηνχλην θαλνληθά γηα ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ επηηξνπψλ ηνπ ή ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο
Δηαηξείαο ή γηα εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο.
80.
Η πξνυπφζεζε γηα θαηνρή κεηνρψλ απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δηαηξεία ζε Γεληθή πλέιεπζε θαη, κέρξη λα γίλεη
απηφ, κηα ηέηνηα θαηνρή δελ είλαη αλαγθαία.
81.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο κπνξνχλ λα είλαη ή λα
γίλνπλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινη αμησκαηνχρνη ή λα έρνπλ άιια
ζπκθέξνληα ζε νπνηαδήπνηε άιιε εηαηξεία, ηελ ίδξπζε ηεο νπνίαο ζα πξνσζνχζε ε
Δηαηξεία ή ζηελ νπνία απηή έρεη ζπκθέξνληα σο κέηνρνο, ή κε άιιν ηξφπν θαη δελ
έρνπλ θακηά ππνρξέσζε λα ινγνδνηήζνπλ ζηελ Δηαηξεία γηα ην ζέκα ηεο ακνηβήο ή
άιισλ σθειεηψλ πνπ απνιακβάλνπλ ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο απηήο ή ησλ
ζπκθεξφλησλ πνπ έρνπλ ζηελ άιιε εηαηξεία, εθηφο αλ ε Δηαηξεία θαζνξίζεη
δηαθνξεηηθά.
ΔΞΟΤΗΑ ΓΗΑ ΤΝΑΦΖ ΓΑΝΔΗΧΝ
82.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δχλαληαη λα αζθνχλ φιεο ηηο εμνπζίεο
ηεο Δηαηξείαο γηα δαλεηζκφ ή εμεχξεζε ρξεκάησλ ρσξίο πεξηνξηζκφ ή λα εγγπνχληαη
θαη λα ππνζεθεχνπλ, ελερπξηάδνπλ, εθρσξνχλ ή κε άιιν ηξφπν επηβαξχλνπλ ηελ
επηρείξεζε, πεξηνπζία, ελεξγεηηθφ, δηθαηψκαηα, λνκηθά δηθαηψκαηα, (choses in
action) θαη ρξέε (book debts), πνζά πνπ έρεη λα εηζπξάηηεη, εηζνδήκαηα θαη ην κε
θιεζέλ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνχηνπ θαη λα εθδίδνπλ θαη
δεκηνπξγνχλ νκφινγα, νκνινγηαθά κεξίδηα, ππνζεθεχζεηο, ελερπξηάζεηο,
εθρσξήζεηο, επηβαξχλζεηο ή άιιεο αζθάιεηεο σο εμαζθαιίζεηο γηα νπνηαδήπνηε
δάλεηα, επζχλεο ή ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ή νπνησλδήπνηε ηξίησλ πξνζψπσλ.
ΔΞΟΤΗΔ ΚΑΗ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΜΔΛΧΝ
ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
83.
Οη εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο δηεπζχλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην
νπνίν κπνξεί λα πιεξψλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ ίδξπζε θαη εγγξαθή
ηεο Δηαηξείαο θαη λα αζθεί φιεο ηηο εμνπζίεο ηεο Δηαηξείαο εθηφο απφ εθείλεο νη
νπνίεο, ζχκθσλα κε ην Νφκν ή ηνπο Καλνληζκνχο απηνχο, πξέπεη λα αζθνχληαη απφ
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ηελ Δηαηξεία ζε Γεληθή πλέιεπζε, κε ηελ ηήξεζε φκσο ησλ Καλνληζκψλ απηψλ,
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δελ είλαη
αληίζεηνη πξνο ηνπο παξαπάλσ Καλνληζκνχο ή δηαηάμεηο, φπσο ζα θαζφξηδε θάζε
θνξά ε Δηαηξεία ζε Γεληθή πλέιεπζε. ε θακηά φκσο πεξίπησζε δελ κπνξεί
εζσηεξηθφο θαλνληζκφο πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Δηαηξεία ζε Γεληθή πλέιεπζε λα
θαηαζηήζεη άθπξε νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε
νπνία ζα ήηαλ έγθπξε αλ δελ εθδηδφηαλ ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο.
84.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα δηνξίδεη θάζε θνξά νπνηαδήπνηε
εηαηξεία, νίθν, πξφζσπν ή νξγαληζκφ πξνζψπσλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηφ άκεζα ή
έκκεζα γηα λα ελεξγεί σο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ή πιεξεμνχζηνο ηεο
Δηαηξείαο γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο, θαη κε ηέηνηεο εμνπζίεο, εμνπζηνδνηήζεηο θαη
δηαθξηηηθέο επρέξεηεο (νη νπνίεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο
εμνπζίεο ηηο νπνίεο, κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο απηνχο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
έρεη ή κπνξεί λα αζθεί) θαζψο επίζεο θαη γηα ηέηνηα ρξνληθή πεξίνδν θαη ππφ
ηέηνηνπο φξνπο σο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ήζειε θξίλεη ζθφπηκν. Οπνηαδήπνηε
ηέηνηα εμνπζηνδφηεζε ή πιεξεμνχζην έγγξαθν κπνξεί λα πεξηιάβεη πξφλνηεο γηα ηελ
πξνζηαζία θαη δηεπθφιπλζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο αληηπξνζψπνπο ή ηνπο πιεξεμνπζίνπο σο ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ήζειε θξίλεη ζθφπηκν. Δπηπιένλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα
εμνπζηνδνηήζεη ηνλ εηξεκέλν εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ή πιεξεμνχζην, λα
κεηαβηβάζεη φιεο ή κεξηθέο απφ ηηο εμνπζίεο, εμνπζηνδνηήζεηο θαη δηαθξηηηθέο
επρέξεηεο πνπ έρεη.
85.
Η Δηαηξεία κπνξεί λα αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο ρνξεγνχληαη απφ ην άξζξν
36 ηνπ Νφκνπ, σο πξνο ηε ρξήζε ηεο επίζεκεο ζθξαγίδαο ζην εμσηεξηθφ θαη νη
εμνπζίεο απηέο ζα αζθνχληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην.
86.
Η Δηαηξεία κπνξεί λα αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο ρνξεγνχληαη απφ ηα άξζξα
114 σο 117 (θαη ησλ δχν πεξηιακβαλνκέλσλ) ηνπ Νφκνπ, ζε φηη αθνξά ηελ ηήξεζε
Μεηξψνπ Δμσηεξηθνχ εθηφο ηεο έδξαο ηεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί (κε ηελ
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαπάλσ άξζξσλ), λα εθδίδεη ή λα ηξνπνπνηεί
θαλνληζκνχο θαηά ηελ θξίζε ηνπ, πνπ δηέπνπλ ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ
κεηξψνπ.
87.

(1) Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν έρεη νπνηνδήπνηε
ζπκθέξνλ άκεζνλ ή έκκεζν, ζε ζχκβαζε ή ζε ζχκβαζε πνπ πξφθεηηαη λα
γίλεη κε ηελ Δηαηξεία, πξέπεη λα δειψζεη ηε θχζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζε
ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
191 ηνπ Νφκνπ.
(2) Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα ςεθίδνπλ αλαθνξηθά
κε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε ή ζχκβαζε πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ή ζπκθσλία
έζησ θαη αλ ζπκβαίλεη λα έρνπλ νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ ζ' απηή θαη ζε
πεξίπησζε πνπ ζα έρνπλ ςεθίζεη, ε ςήθνο ηνπο θαηακεηξείηαη θαη ε
παξνπζία ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε γηα λα δηαθαλεί αλ ζρεκαηίζηεθε απαξηία
ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ νπνία ζα
κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί γηα κειέηε νπνηαδήπνηε ηέηνηα ζχκβαζε ή
ζχκβαζε πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ή ζπκθσλία.
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(3) Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα θαηέρνπλ νπνηνδήπνηε
άιιν αμίσκα ή ζέζε ζηελ Δηαηξεία πνπ λα ηνπο απνθνκίδεη θέξδε (εθηφο απφ
ηε ζέζε ηνπ Διεγθηή) επηπξφζζεηα πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηφζν ρξφλν θαη κε ηέηνηνπο φξνπο (φζνλ αθνξά
ηελ ακνηβή ή νηηδήπνηε άιιν) φπσο ζα απνθάζηδε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
θάζε θνξά. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ
πξνηηζέκελνπ κέινπο, δελ ην εκπνδίδεη απφ ηνπ λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε
ηελ Δηαηξεία, είηε ζε φηη αθνξά ηελ απφθηεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ
αμηψκαηνο ή ζέζεο πνπ λα ηνπ απνθνκίδεη θέξδε είηε σο πσιεηή, αγνξαζηή ή
νηηδήπνηε άιιν. Δπηπιένλ ην γεγνλφο φηη ζε κηα ηέηνηα ζχκβαζε ή
νπνηαδήπνηε άιιε ζχκβαζε ή ζπκθσλία πνπ έγηλε απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο
Δηαηξείαο, έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη νπνηνδήπνηε
ζπκθέξνλ, δελ αθπξψλεη ηηο πην πάλσ πξάμεηο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηα νπνία ζα ππέγξαθαλ ζπκθσλία κε ηελ Δηαηξεία ή ηα νπνία
έρνπλ νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, δελ έρνπλ θακηά
ππνρξέσζε απέλαληη ζηελ Δηαηξεία λα ινγνδνηήζνπλ γηα ην θέξδνο πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ απφ κηα ηέηνηα ζχκβαζε ή ζπκθσλία, παξά κφλν φηη
θαηέρνπλ ηελ ηδηφηεηα απηή θαζψο θαη ηελ εκπηζηεπηηθή ζέζε πνπ
δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηελ ηδηφηεηα απηή.
(4) Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο ηδηφηεηα λα ελεξγνχλ είηε πξνζσπηθά είηε κέζσ ηνπ νίθνπ πνπ αλήθνπλ,
γηα ηελ Δηαηξεία θαη δηθαηνχληαη ακνηβήο γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο
πνπ πξφζθεξαλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηδηφηεηα ηνπο σο κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ννείηαη φκσο φηη ηα κέιε απηά ή ν νίθνο ζηνλ
νπνίν αλήθνπλ, δελ κπνξνχλ ζε θακηά πεξίπησζε λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα
Διεγθηή ηεο Δηαηξείαο.
88.
Η ππνγξαθή, έθδνζε, απνδνρή, νπηζζνγξάθεζε ή κε άιιν ηξφπν εθηέιεζε
επηηαγψλ, γξακκαηίσλ ζε δηαηαγή (promissory notes) ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη άιισλ
ηίηισλ ζηνλ θνκηζηή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε
απνδείμεσλ γηα θαηαβνιή ρξεκάησλ ζηελ Δηαηξεία, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα φξηδε θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ.
89.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα θξνληίζεη γηα ηελ θαηαρψξηζε ζηα βηβιία πνπ
ηεξνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ:(α) νπνηνπδήπνηε δηνξηζκνχ αμησκαηνχρσλ πνπ έγηλε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην,
(β) ησλ νλνκάησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ παξεπξίζθνληαη ζε
θάζε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή νπνηαζδήπνηε επηηξνπήο ηνπ,
(γ) ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηηο
ζπλειεχζεηο ηεο Δηαηξείαο, ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ
επηηξνπψλ ηνπ.
ΤΝΣΑΞΔΗ
90.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ρνξεγεί ζπληάμεηο αθππεξέηεζεο ή
εηήζηα εηζνδήκαηα ή άιια θηινδσξήκαηα ή επηδφκαηα θαζψο θαη ρνξεγήκαηα
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ιφγσ ζαλάηνπ, ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν γηα ππεξεζίεο πνπ πξφζθεξε ζηελ
Δηαηξεία, είηε σο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ή σο άιινο αμησκαηνχρνο ή ππάιιεινο ηεο
Δηαηξείαο, είηε έκκεζα σο αμησκαηνχρνο ή ππάιιεινο νπνηαζδήπνηε άιιεο
εμαξηεκέλεο (subsidiary) απφ ηελ Δηαηξεία, ζπκβιεκέλεο (associated) ή ζπγγεληθήο
θχζεο (allied) εηαηξείαο, αλεμάξηεηα αλ είλαη ή ππήξμε θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. Η Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη πιεξσκέο γηα
αζθαιίζεηο, θαηαπηζηεχκαηα (trusts), ζρέδηα ή ηακεία γηα ηνπο πην πάλσ ζθνπνχο ζε
ζρέζε κε ην πξφζσπν απηφ θαη κπνξεί λα πεξηιάβεη ηα δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
ζπληάμεηο απηέο, ηα εηήζηα εηζνδήκαηα θαη επηδφκαηα, ζηνπο φξνπο πξφζιεςεο
νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ πξνζψπνπ.
ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
91.
Η ζέζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ρεξεχεη φηαλ
απηφ:(α) ράζεη ηελ ηδηφηεηα απηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 176 ηνπ Νφκνπ ή
(β) θεξχμεη πηψρεπζε ή θάκεη δηεπζεηήζεηο ή έιζεη ζε ζπκβηβαζκφ κε ηνπο πηζησηέο
ηνπ γεληθά ή
(γ) ζηεξεζεί ηνπ δηθαηψκαηνο λα γίλεη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε
ην δηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 180 ηνπ Νφκνπ ή
(δ) θαηαζηεί δηαλνεηηθά αλίθαλν ή
(ε) παξαηηεζεί απφ ηε ζέζε ηνπ κε έγγξαθν πνπ θνηλνπνηεί ζηελ Δηαηξεία.
ΓΗΟΡΗΜΟΗ ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΚΑΗ ΠΑΤΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
92.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ
εμνπζία λα δηνξίδεη θάζε θνξά νπνηνδήπνηε πξφζσπν σο κέινο ηνπ είηε γηα
πιήξσζε θάπνηαο θελήο ζέζεο είηε σο πξφζζεην κέινο πξνο ηα ήδε ππάξρνληα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηνλ φξν φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ απηψλ
δελ ππεξβαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ ζχκθσλα κε ηνπο
Καλνληζκνχο απηνχο. Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ δηνξίδεηαη κε
ηνλ ηξφπν απηφ ζα παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ κφλν κέρξη ηελ επφκελε Δηήζηα Γεληθή
πλέιεπζε, νπφηε δηθαηνχηαη λα εθιεγεί πάιη.
93.
Η Δηαηξεία κπνξεί λα παχεη, κε ζχλεζεο ςήθηζκα πνπ γλσζηνπνηείηαη εηδηθά
ζχκθσλα κε ην άξζξν 136 ηνπ Νφκνπ, νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ νηηδήπνηε
πεξηιακβάλεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο απηνχο ή ζε ζπκθσλία πνπ έγηλε κεηαμχ ηεο
Δηαηξείαο θαη ηνπ κέινπο απηνχ. Η παχζε απηή δελ επεξεάδεη θαζφινπ νπνηαδήπνηε
απαίηεζε γηα απνδεκίσζε, ηελ νπνία ην κέινο απηφ κπνξεί λα έρεη ιφγσ ηεο
παξάβαζεο ησλ φξσλ νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο ππεξεζίαο κεηαμχ ηνπ θαη ηεο
Δηαηξείαο.
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94.
Η Δηαηξεία κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ (ρσξίο λα
επεξεάδνληαη νη εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 92)
λα δηνξίδεη κε ζπλεζηζκέλε απφθαζή ηεο νπνηνδήπνηε πξφζσπν σο κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα θαζνξίδεη ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ην πξφζσπν
απηφ ζα θαηέρεη ηε ζέζε.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΝΔΓΡΗΔ
ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
95.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλέξρεηαη γηα δηεμαγσγή
εξγαζηψλ θαη λα αλαβάιιεη ή λα ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ θαηά ηελ
θξίζε ηνπ θαη ηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηηο ζπλεδξίεο απνθαζίδνληαη κε
απιή πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξφεδξνο δελ ζα έρεη δεχηεξε ή
ληθψζα ςήθν. Η ζχγθιεζε γηα ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί νπνηεδήπνηε ην δεηήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ή ν γξακκαηέαο πνπ νθείιεη λα ην θάκεη χζηεξα απφ αίηεζε θάπνηνπ
κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δθηφο εάλ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ζπκθσλήζνπλ γηα εηδνπνίεζε κηθξφηεξεο δηάξθεηαο, ζα δίλεηαη 96σξε
ηνπιάρηζηνλ πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ επηθείκελε ζχγθιεζε ζπλεδξίαο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Πξφζσπν
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλεδξία κέζσ ηειεθψλνπ ή άιινπ κέζνπ φπνπ κπνξεί
ζπγρξφλσο λα αθνχζεη θαη λα αθνπζζεί απφ φια ηα άιια παξφληα πξφζσπα θαη ηα
πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζεσξνχληαη παξφληα ζηε ζπλεδξία.
Όιεο νη ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ
ζπγθαινχληαη ζηελ Κχπξν φπνπ βξίζθεηαη ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ηεο εηαηξείαο.
96.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ απαξηία πνπ ρξεηάδεηαη
γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δε ζα ηελ θαζφξηδε, ηφηε
έλα απφ ηα κέιε ηνπ πνπ παξεπξίζθεηαη ζε κηα ζπλεδξία απηνπξνζψπσο ή κε
αλαπιεξσηή, απνηειεί απαξηία.
97.
Σα ελεξγά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αζθνχλ ηα
θαζήθνληα ηνπο θαη αλ αθφκα παξακέλεη θελή ε ζέζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα κέιε ηνπ
αιιά ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ζα κεησλφηαλ θάησ απφ ηνλ αξηζκφ
πνπ θαζνξίδεηαη απφ ή πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δηαηξείαο
απαξαίηεηνο γηα λα ζρεκαηηζηεί απαξηία, ηα ελεξγά κέιε ή αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε ην ελεξγφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξνχλ λα ελεξγνχλ σο
κέιε, κφλν κε ζθνπφ ν αξηζκφο ηνπο λα θζάζεη ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ ή κε ζθνπφ
λα πξαγκαηνπνηεζεί ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο, φρη φκσο γηα
νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ.
98.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη πξφεδξν ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ θαη
λα θαζνξίδεη ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ζα θαηέρεη ην αμίσκα απηφ θαη ζε πεξίπησζε
πνπ δε ζα εθιεγφηαλ πξφεδξνο ή ζε πεξίπησζε πνπ ν πξφεδξνο πνπ εθιέρηεθε δελ
παξνπζηαζηεί ζε κηα ζπλεδξία κέζα ζε πέληε ιεπηά απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα
ηε ζχγθιεζε ηεο ζπλεδξίαο, ηα παξφληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ην
δηθαίσκα λα εθιέμνπλ έλα απφ απηνχο, γηα λα πξνεδξεχζεη θαηά ηε ζπλεδξία.
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99.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα κεηαβηβάζεη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο
εμνπζίεο ηνπ ζε επηηξνπή ή επηηξνπέο πνπ απνηεινχληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα
κέιε ηνπ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ θξίζε ηνπ.
Οπνηαδήπνηε ηέηνηα επηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ
εμνπζηψλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζ' απηή κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηπρφλ επηβιήζεθαλ
ζ' απηή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζρεηηθά κε ηηο εμνπζίεο ηεο, ηε ζπγθξφηεζή
ηεο, ηε δηαδηθαζία πνπ ηεξείηαη ελψπηνλ ηεο, ηελ απαξηία ή νηηδήπνηε άιιν.
100. Κάζε κηα επηηξνπή κπνξεί λα εθιέγεη πξφεδξν γηα ηηο ζπλεδξίεο ηεο. ηελ
πεξίπησζε πνπ δε ζα εθιεγφηαλ πξφεδξνο κε ηνλ ηξφπν απηφ ή ζε πεξίπησζε πνπ ν
πξφεδξνο πνπ εθιέρηεθε δελ παξνπζηαζηεί ζε κία ζπλεδξία κέζα ζε πέληε ιεπηά απφ
ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν γηα ζχγθιεζε ηεο ζπλεδξίαο, ηα παξφληα κέιε κπνξνχλ λα
εθιέμνπλ έλα απφ απηά γηα λα πξνεδξεχζεη θαηά ηε ζπλεδξία.
101. Με ηελ ηήξεζε ησλ Καλνληζκψλ, πνπ ηπρφλ ηεο επηβιήζεθαλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θάζε επηηξνπή κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη λα αλαβάιιεη ηηο
ζπλεδξίεο ηεο φπσο θξίλεη νξζφ θαη λα παίξλεη απνθάζεηο γηα ηα δεηήκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη κε πιεηνςεθία ησλ κειψλ πνπ παξεπξίζθνληαη.
102. ΄Οιεο νη πξάμεηο πνπ δηεμάγνληαη ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ή επηηξνπήο ηνπ ή απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ ελεξγεί κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, είλαη έγθπξεο αθφκα θαη ζε
πεξίπησζε πνπ αξγφηεξα ζα απνθαιππηφηαλ φηη ππήξρε θάπνην ειάηησκα ζην
δηνξηζκφ νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ κέινπο ή πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί φπσο αλαθέξεηαη
πην πάλσ ή φηη ηα κέιε απηά ή νπνηαδήπνηε απφ απηά δελ θαηείραλ ηα απαξαίηεηα
πξνζφληα γηα ην ζθνπφ απηφ. Οη πξάμεηο απηέο ζεσξνχληαη ηφζνλ έγθπξεο, σο εάλ
έλα ηέηνην πξφζσπν είρε θαλνληθά δηνξηζηεί θαη είρε ηα αλαγθαία πξνζφληα γηα ην
δηνξηζκφ ηνπ σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
103. Γξαπηή απφθαζε, ππνγξακκέλε ή εγθεθξηκέλε κε επηζηνιή, ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν (email) ή ηειεκνηφηππν (facsimile) απφ ην θαζέλα κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή αλαπιεξσηή ηνπ, είλαη έγθπξε θαη έρεη ηηο ίδηεο λνκηθέο
ζπλέπεηεο σο εάλ απηή είρε εγθξηζεί ζε ζπλεδξία πνπ ζπγθιήζεθε θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε θαλνληθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηελ επηηξνπή. ε
πεξίπησζε ελππφγξαθεο απφθαζεο απηή κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα
απφ έλα έγγξαθα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα.
ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΔ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
104. (α) Καζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη εμνπζία λα
ππνδείρλεη θάζε θνξά άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή νπνηνδήπνηε άιιν
κε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα λα ελεξγεί σο αλαπιεξσηήο ηνπ θαη
επηπιένλ έρεη δηαθξηηηθή εμνπζία λα ηνλ παχεη.
(β) Ο αλαπιεξσηήο ελφο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππφθεηηαη απ' φιεο ηηο
απφςεηο ζε φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (εθηφο ζε φηη αθνξά ηελ εμνπζία γηα δηνξηζκφ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ) θαη έρεη ην δηθαίσκα λα ηνπ απνζηέιινληαη φιεο νη
εηδνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα
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παξεπξίζθεηαη, λα παίξλεη ην ιφγν θαη λα ςεθίδεη ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα ζπλεδξία
θαηά ηελ νπνία δελ παξεπξίζθεηαη ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ
αλαπιεξψλεηαη απφ απηφλ.
(γ) ΄Δλα πξφζσπν κπνξεί λα αλαπιεξψλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γηα φζν ρξφλν ελεξγεί σο αλαπιεξσηήο γηα
πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε, δηθαηνχηαη λα έρεη ρσξηζηή ςήθν γηα θαζέλα κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ μερσξηζηά πνπ αλαπιεξψλεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη
ζπγρξφλσο θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηθαηνχηαη επηπξφζζεηα απφ ηε
δηθή ηνπ ςήθν, ηφζεο ςήθνπο, φζα είλαη θαη ηα κέιε πνπ αλαπιεξψλεη.
(δ) Ο δηνξηζκφο ή ε παχζε ελφο πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη έλα κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα γίλεη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) ή
ηειεκνηφηππν (facsimile) ή κε νπνηνδήπνηε άιιν εγθεθξηκέλν απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηξφπν. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) ή ηειεκνηφηππν (facsimile)
πξέπεη λα επηβεβαησζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κε επηζηνιή, ζην κεηαμχ φκσο ε
Δηαηξεία κπνξεί λα ελεξγεί κε βάζε ην ηειεγξάθεκα ή ην ξαδηνηειεγξάθεκα απηφ.
(ε) Αλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ράζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο κε ηξφπν
άιιν απφ ηελ θέλσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζε ζπλεδξία ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ νπνία
επαλεθιέγεηαη, ην πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη απφ απηφ φπσο πξνλνείηαη πην πάλσ, δελ
έρεη πιένλ νπνηαδήπνηε εμνπζία ή εμνπζηνδφηεζε λα ελεξγεί σο αλαπιεξσηήο ηνπ
παξαπάλσ κέινπο.
(ζη) Ο αλαπιεξσηήο ελφο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δε ιακβάλεηαη
θαζφινπ ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεγαιχηεξνπ ή κηθξφηεξνπ αξηζκνχ
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ επηηξέπνληαη θάζε θνξά, ιακβάλεηαη φκσο
ππφςε ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα ππνινγηζηεί αλ ππάξρεη απαξηία ζε θάπνηα
ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ νπνία παξεπξίζθεηαη θαη έρεη ην
δηθαίσκα ςήθνπ.
ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
105. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη θάζε θνξά έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηνπ σο Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο γηα πεξίνδν θαη κε
φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απ' απηφ θαηά ηελ θξίζε ηνπ, κε ηνλ ηξφπν πνπ
ζεσξεί ελδεδεηγκέλν θαη, κε ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο πνπ
έγηλε ζε θάζε κηα εηδηθή πεξίπησζε, κπνξεί λα αλαθαιεί ην δηνξηζκφ πνπ έγηλε κε
ηνλ ηξφπν απηφ. Ο δηνξηζκφο ηνπ ζα ηεξκαηηζηεί απηνδίθαηα, ζε πεξίπησζε πνπ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν ράζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
106. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο δηθαηνχηαη λα παίξλεη ακνηβή (είηε ππφ κνξθή
κηζζνχ, πξνκήζεηαο ή ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε, είηε κεξηθψο κε ηνλ έλαλ ή κεξηθψο κε
ηνλ άιιν ηξφπν) φπσο ζα απνθάζηδε θάζε θνξά, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
107. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη θαη λα κεηαβηβάδεη ζην
Γηεπζχλνληα χκβνπιν νπνηαδήπνηε εμνπζία πνπ αζθεί απηφ, επηζπλάπηνληαο ζηηο
εμνπζίεο απηέο ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ,
θάζε θνξά απφ απηφ. Οη εμνπζίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ
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λα αζθνχληαη είηε παξάιιεια κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είηε απνθιεηζηηθά θαη
κφλν απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κπνξεί θάζε θνξά λα αλαθαιεί, λα αλαζηέιιεη, ή λα ηξνπνπνηεί φιεο ή
κεξηθέο απφ ηηο εμνπζίεο πνπ κεηαβηβάδνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
108. Ο Γξακκαηέαο δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν δηνξίδεη
ζπγρξφλσο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ηελ πεξίνδν, ηελ ακνηβή θαη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο
κε ηνπο νπνίνπο ζα πξνρσξήζεη ν δηνξηζκφο απηφο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί
λα παχεη νπνηνλδήπνηε Γξακκαηέα δηνξίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ.
109. Καλέλαο δελ κπνξεί λα δηνξηζηεί ή λα θαηέρεη ηε ζέζε Γξακκαηέα εθφζνλ
απηφο είλαη:(α) ην κφλν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ή
(β) λνκηθφ πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ην κφλν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη
ζπγρξφλσο θαη ην κφλν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ή
(γ) ην κφλν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν
είλαη ην κφλν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Οη πεξηνξηζκνί απηνί δελ ζα ηζρχνπλ θαζ΄νηνλδήπνηε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ε
Δηαηξεία έρεη έλα θαη κφλν Μέινο.
110. ε πεξίπησζε πνπ κηα δηάηαμε ηνπ Νφκνπ ή ησλ Καλνληζκψλ απηψλ
επηβάιιεη ή εμνπζηνδνηεί κηα πξάμε λα ελεξγεζεί απφ έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ή ζηα πξφζσπα απηά, ηφηε ε δηάηαμε απηή δε
ζεσξείηαη φηη έρεη ζπκπιεξσζεί, εθφζνλ ε πην πάλσ πξάμε γίλεηαη απφ ην ίδην
πξφζσπν ή πξνο ην ίδην πξφζσπν, ην νπνίν εθηειεί ηα ρξέε ηφζν ηνπ κέινπο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φζν θαη ηνπ Γξακκαηέα ή αλαπιεξψλεη ην Γξακκαηέα. Ο
Καλνληζκφο απηφο δελ ζα ηζρχεη θαζ΄νηνλδήπνηε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία
έρεη έλα θαη κφλν Μέινο.
Ζ ΦΡΑΓΗΓΑ
111. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ηεο ζθξαγίδαο, ε
νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κφλν κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή
επηηξνπήο ηνπ πνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην. Οπνηνδήπνηε έγγξαθν ην νπνίν ζα ζθξαγίδεηαη κε ηε ζθξαγίδα απηή,
πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ελφο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ
αληηθαηαζηάηε ηνπ θαη λα ππνγξάθεηαη επηπξφζζεηα απφ ην Γξακκαηέα ή απφ έλα
δεχηεξν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ ή απφ άιιν
πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ
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112. Η Δηαηξεία έρεη ην δηθαίσκα λα θαζνξίδεη ζε Γεληθή πλέιεπζε κεξίζκαηα,
θαλέλα φκσο κέξηζκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κέξηζκα πνπ πξνηείλεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
113. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα πιεξψλεη θάζε θνξά ζηα
Μέιε ελδηάκεζα κεξίζκαηα, ηα νπνία ζα θαίλνληαλ ζ' απηφ σο δηθαηνινγεκέλα απφ
ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο.
114.

΄Οια ηα κεξίζκαηα ζα πιεξψλνληαη απφ ηα θέξδε θαη κε θαλέλα άιιν ηξφπν.

115. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, πξηλ λα πξνηείλεη νπνηνδήπνηε κέξηζκα, λα
θξαηήζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ κεξηθά πνζά απφ ηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο σο
απνζεκαηηθφ ή απνζεκαηηθά, ηα νπνία ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηε δηαθξηηηθή
εμνπζία λα ρξεζηκνπνηεί γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ηα θέξδε ηεο
Δηαηξείαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια θαη κέρξη πνπ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη δηαθξηηηθή
εμνπζία λα ηα δηαζέηεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ή εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο ή λα ηα
ηνπνζεηεί ζηηο επελδχζεηο πνπ απφ θαηξφ ζε θαηξφ επηιέγεη ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, επηπξφζζεηα, λα
κεηαθέξεη γηα άιιε ρξήζε θαη λα κελ ηα πεξηιάβεη ζην απνζεκαηηθφ ηεο Δηαηξείαο,
θέξδε, πνπ δε ζα ζεσξήζεη νξζφ λα δηαλέκεη.
116. Με ηε δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ηπρφλ
δηθαηνχληαη λα θαηέρνπλ κεηνρέο πνπ ζπλεπάγνληαη εηδηθά δηθαηψκαηα αλαθνξηθά κε
ην κέξηζκα, ηα κεξίζκαηα θαζνξίδνληαη θαη δηαλέκνληαη αλάινγα κε ηα πνζά πνπ
πιεξψζεθαλ ή πηζηψζεθαλ σο πιεξσκέλα γηα ηηο κεηνρέο, αλαθνξηθά κε ηηο νπνίεο
δηαλέκεηαη ην κέξηζκα. ε πεξίπησζε, φκσο, πνπ νπνηνδήπνηε πνζφ πιεξσζεί θαη
πηζησζεί σο πιεξσκέλν γηα θάπνηα κεηνρή πξηλ λα γίλεη ε θιήζε κε ηελ νπνία
ζρεηίδεηαη ην πνζφ απηφ, δελ ππνινγίδεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ
σο πιεξσκέλν πνζφ γηα ηε κεηνρή. ΄Οια ηα κεξίζκαηα θαηαλέκνληαη θαη
δηαλέκνληαη θαη' αλαινγία πξνο ηα πνζά, ηα νπνία ή πηζηψζεθαλ σο πιεξσκέλα γηα
ηηο κεηνρέο, θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ηεο πεξηφδνπ, γηα
ηελ νπνία δηαλείκεηαη ην κέξηζκα. ε πεξίπησζε φκσο πνπ κηα κεηνρή εθδίδεηαη κε
φξνπο πνπ θαζνξίδνπλ φηη ην κέξηζκα πάλσ ζηε κεηνρή απηή είλαη δηαλεκεηέν απφ
κηα, εηδηθά, θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, ε κεηνρή απηή αξρίδεη λα απνθέξεη κέξηζκα
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηνχο.
117. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αθαηξεί απφ φια ηα κεξίζκαηα πνπ είλαη
δηαλεκεηηέα ζηα Μέιε, νπνηνδήπνηε πνζφ (αλ ππάξρεη) πνπ είλαη άκεζα πιεξσηέν
απφ απηφ ζηελ Δηαηξεία ιφγσ θιήζεσλ ή κε άιιν ηξφπν, αλαθνξηθά κε ηηο κεηνρέο
πνπ θαηέρεη ζηελ Δηαηξεία.
118. Γεληθή πλέιεπζε πνπ θαζνξίδεη ην κέξηζκα ή επηκέξηζκα (bonus) κπνξεί λα
απνθαζίδεη λα θαηαβιεζεί απηφ ζην ζχλνιφ ηνπ ή κεξηθψο, κε ηε δηαλνκή εηδηθψλ
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θπξίσο εμνθιεκέλσλ κεηνρψλ, νκνιφγσλ ή ρξεσζηηθψλ
νκνιφγσλ (debentures or debenture stock) νπνηαζδήπνηε άιιεο εηαηξείαο ή κε άιιν
ηξφπν. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηειεί ηελ απφθαζε απηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ
πξνθχςεη νπνηαδήπνηε δπζθνιία σο πξνο ηελ δηαλνκή απηή ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ζα ηελ δηεπζεηήζεη φπσο θξίλεη ελδεδεηγκέλν. Πην εηδηθά κπνξεί λα
εθδψζεη θιαζκαηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη λα θαζνξίζεη ηελ αμία γηα δηαλνκή ησλ
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εηδηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπο θαη κπνξεί λα
απνθαζίζεη φηη νη πιεξσκέο ηνηο κεηξεηνίο ζε νπνηαδήπνηε Μέιε ζα γίλνληαη κε
βάζε ηελ αμία πνπ θαζνξίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κε ζθνπφ λα δηαθαλνληζηνχλ ηα
δηθαηψκαηα φισλ ησλ κεξψλ. Δπηπιένλ κπνξεί λα εθρσξεί νπνηαδήπνηε ηέηνηα
εηδηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε θαηαπηζηεπκαηνδφρνπο (trustees), φπσο ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα έθξηλε θάζε θνξά.
119. Η πιεξσκή ησλ κεξηζκάησλ, ηφθσλ ή άιισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ είλαη
πιεξσηέα ηνηο κεηξεηνίο αλαθνξηθά κε κεηνρέο, κπνξεί λα γίλεη κε επηηαγή ή
έληαικα πιεξσκήο (warrant), ην νπνίν απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο ζηελ
εγγεγξακκέλε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ νη θάηνρνη ηεο ίδηαο
κεηνρήο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο, ζηελ εγγεγξακκέλε δηεχζπλζε εθείλνπ απφ
ηνπο θαηφρνπο ηνπ νπνίνπ ην φλνκα είλαη εγγεγξακκέλν πξψην ζην Μεηξψν ησλ
Μειψλ ή ζην πξφζσπν θαη ζηε δηεχζπλζε πνπ ν θάηνρνο ή νη θάηνρνη ζα
θαζνξίζνπλ γξαπηψο. Οη επηηαγέο απηέο ή εληάικαηα πιεξσκήο εθδίδνληαη ζηε
δηαηαγή ηνπ πξνζψπνπ πξνο ην νπνίν απνζηέιινληαη. ε πεξίπησζε πνπ δχν ή
πεξηζζφηεξα πξφζσπα θαηέρνπλ κεηνρέο απφ θνηλνχ, νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο
θαηφρνπο κπνξεί λα εθδίδεη έγθπξεο απνδείμεηο γηα νπνηαδήπνηε κεξίζκαηα,
επηκεξίζκαηα (bonus) ή άιια ρξεκαηηθά πνζά πνπ είλαη πιεξσηέα αλαθνξηθά κε ηηο
κεηνρέο πνπ θαηέρνπλ απφ θνηλνχ.
120.

Καλέλα κέξηζκα δελ απνθέξεη ηφθν ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο.
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ

121. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα θξνληίζεη γηα ηελ ηήξεζε θαηάιιεισλ
ινγηζηηθψλ βηβιίσλ αλαθνξηθά κε:(α) νπνηνδήπνηε ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη θαη μνδεχεηαη απφ ηελ Δηαηξεία,
θαζψο θαη νπνηνδήπνηε δήηεκα αλαθνξηθά κε ην νπνίν γίλνληαη νη εηζπξάμεηο θαη νη
πιεξσκέο.
(β) νπνηαδήπνηε πψιεζε θαη αγνξά εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Δηαηξεία, θαη
(γ) ην ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ ηεο Δηαηξείαο.
Σα βηβιία πνπ ηεξνχληαη, γηα λα ζεσξνχληαη θαηάιιεια, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ
φια ηα ινγηζηηθά βηβιία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα παξέρνπλ αιεζηλή εηθφλα ηεο
θαηάζηαζεο ησλ ππνζέζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη λα δείρλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο.
122. Σα ινγηζηηθά βηβιία πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο
Δηαηξείαο, ή κε ηελ ηήξεζε ηνπ άξζξνπ 141(3) ηνπ Νφκνπ, ζε άιιν κέξνο ή κέξε
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη επηπιένλ
είλαη πάληνηε αλνηρηά γηα επηζεψξεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
123. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη θάζε θνξά αλ θαη κέρξη πνίνπ βαζκνχ,
ζε πνηεο ψξεο, ζε πνηα κέξε θαη θάησ απφ πνίνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο νη
ινγαξηαζκνί θαη ηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο ή νπνηνδήπνηε απφ απηά ζα είλαη αλνηρηά
γηα επηζεψξεζε απφ Μέιε ηεο Δηαηξείαο πνπ δε κεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην. Καλέλα Μέινο (πνπ δε κεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην) δελ έρεη

40

νπνηνδήπνηε δηθαίσκα λα επηζεσξήζεη νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ ή βηβιίν ή έγγξαθν
ηεο Δηαηξείαο, εθηφο ζην βαζκφ πνπ ζα ηνπ παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα απηφ απφ λφκν
ή ζε πεξίπησζε πνπ ζα εμνπζηνδνηεζεί γη' απηφ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή απφ
ηελ Δηαηξεία ζε Γεληθή πλέιεπζε.
124. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξνληίδεη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 142
θαη 151 ηνπ Νφκνπ, λα εηνηκαζηνχλ θαη λα ηεζνχλ ελψπηνλ ηεο Δηαηξείαο ζε Γεληθή
πλέιεπζε νη ινγαξηαζκνί θεξδνδεκηψλ, νη ηζνινγηζκνί, νη ελνπνηεκέλνη
ινγαξηαζκνί (αλ ππάξρνπλ) θαη νη εθζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ άξζξα.
125. Αληίγξαθν
νπνηνπδήπνηε
ηζνινγηζκνχ
(πεξηιακβαλνκέλνπ
θαη
νπνηνπδήπνηε, ζχκθσλα κε ην λφκν, εγγξάθνπ πνπ είλαη επηζπλεκκέλν ζ' απηφ) ην
νπνίν πξφθεηηαη λα ηεζεί ελψπηνλ ηεο Δηαηξείαο ζε Γεληθή πλέιεπζε, καδί κε
αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ησλ ειεγθηψλ, απνζηέιινληαη 21 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζε θάζε έλα απφ ηα Μέιε ηεο
Δηαηξείαο, ζε θάζε έλα θάηνρν νκνιφγσλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ζε θάζε έλα
εγγεγξακκέλν πξφζσπν ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 37.
Ννείηαη φηη ν Καλνληζκφο απηφο δελ θαζνξίδεη ππνρξεσηηθά λα απνζηέιινληαη
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζε πξφζσπα ε δηεχζπλζε ησλ νπνίσλ είλαη
άγλσζηε ζηελ Δηαηξεία ή ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ απφ
θνηλνχ κεηνρέο ή νκφινγα ηεο Δηαηξείαο.
ΚΔΦΑΛΟΠΟΗΖΖ ΚΔΡΓΧΝ
126. Η Δηαηξεία ζε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί, κε ζχζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, λα απνθαζίζεη φηη είλαη επηζπκεηή ε θεθαιαηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε
κέξνπο ηνπ πνζνχ πνπ θάζε θνξά είλαη πηζησκέλν ζε νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ
απνζεκαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ή πνπ είλαη πηζησκέλν ζην ινγαξηαζκφ θεξδνδεκηψλ ή
ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν κε άιιν ηξφπν γηα ζθνπνχο δηαλνκήο θαη, αλάινγα, λα
απνδεζκεχεη ην πνζφ απηφ γηα δηαλνκή ζηα Μέιε, ηα νπνία ζα είραλ δηθαηψκαηα ζ'
απηφ, αλ δηαλεκφηαλ κε ηε κνξθή κεξίζκαηνο θαη κε ηηο ίδηεο αλαινγίεο θαη κε ηνλ
φξν φηη απηφ δε ζα θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά θαη φηη ζα δηαηεζεί είηε γηα ηελ εμφθιεζε
είηε έλαληη ηεο εμφθιεζεο ησλ απφ θαηξνχ ζε θαηξφ απιήξσησλ αθφκα πνζψλ γηα
κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ ηα Μέιε απηά αληίζηνηρα ή γηα ηελ πιήξε εμφθιεζε
κεηνρψλ πνπ δελ εθδφζεθαλ ή νκνιφγσλ ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο ζα παξαρσξεζνχλ
θαη ζα δηαλεκεζνχλ πηζησκέλεο σο πιήξσο μνθιεκέλεο ζηα Μέιε απηά θαη αλάκεζα
ζ' απηά κε ηηο ελ ιφγσ αλαινγίεο ή κεξηθψο κε ηνλ έλα θαη κεξηθψο κε ηνλ άιιν
ηξφπν, θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα εθηειέζεη ηελ απφθαζε απηή. Ννείηαη φηη ην
απνζεκαηηθφ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαη ην απνζεκαηηθφ γηα ηελ
εμφθιεζε θεθαιαίνπ κπνξεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ λα δίλεηαη
κφλν γηα ηελ εμφθιεζε κεηνρψλ πνπ δελ εθδφζεθαλ θαη νη νπνίεο ζα εθδνζνχλ ζε
Μέιε ηεο Δηαηξείαο σο πιήξσο πιεξσζείζεο δσξεάλ κεηνρέο (bonus shares).
127. ε πεξίπησζε πνπ ζα ιεθζεί απφθαζε φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνβαίλεη ζηε δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ θεξδψλ πνπ δε
δηαλεκήζεθαλ, γηα ηα νπνία απνθαζίζηεθε ε θεθαιαηνπνίεζε κε ηνλ ηξφπν απηφ,
θαζψο θαη ζηελ ηπρφλ παξαρψξεζε θαη έθδνζε πιήξσο πιεξσζεηζψλ κεηνρψλ ή
νκνιφγσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γεληθά θάκλεη φηη απαηηείηαη γηα εθαξκνγή ηεο
ζπκθσλίαο απηήο θαη πξνο ην ζθνπφ απηφ έρεη πιήξε εμνπζία λα παίξλεη ηηο
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αλαγθαίεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, πξφλνηεο κε ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
παξέρνπλ δηθαίσκα πάλσ ζε θιάζκα κεηνρψλ ή κε πιεξσκή ζε κεηξεηά ή κε άιιν
ηξφπν, γηα ηελ πεξίπησζε κεηνρψλ ή νκνιφγσλ πνπ πξέπεη λα δηαλεκεζνχλ ζε
θιάζκαηα. Δπηπιένλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμνπζηνδνηεί νπνηνδήπνηε πξφζσπν
γηα λα ζπλάπηεη, απφ κέξνπο φισλ ησλ Μειψλ πνπ έρνπλ ηέηνην δηθαίσκα,ζπκθσλία
κε ηελ Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ παξαρψξεζε ζε απηά, αληίζηνηρα, νπνησλδήπνηε
πξφζζεησλ κεηνρψλ ή νκνιφγσλ πνπ είλαη πηζησκέλεο(α) σο πιήξσο
πιεξσζείζεο(εληα) θαη πξνο ηηο(α) νπνίεο(α) ηπρφλ λα δηθαηνχληαη θαηά ηελ
θεθαιαηνπνίεζε ή αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε πνπ ζα παξνπζηαζηεί, ηελ
εμφθιεζε απφ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ησλ πνζψλ ή
νπνηνπδήπνηε κέξνπο ησλ πνζψλ πνπ παξακέλνπλ απιήξσηα πάλσ ζηηο πθηζηάκελεο
κεηνρέο ηνπο, κε ηε δηάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ αλαινγηψλ ηνπο ζηα θέξδε γηα ηα
νπνία απνθαζίζηεθε ή θεθαιαηνπνίεζε. πκθσλία ε νπνία γίλεηαη κε βάζε ηελ
εμνπζηνδφηεζε απηή, ζεσξείηαη έγθπξε θαη δεζκεπηηθή γηα φια απηά ηα Μέιε.
ΔΛΔΓΥΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ
128. Οη ειεγθηέο δηνξίδνληαη θαη ηα θαζήθνληα ηνπο ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην
Νφκν.
ΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ
129. Οη εηδνπνηήζεηο επηδίδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία ζηα Μέιε ηεο είηε πξνζσπηθά
είηε ηαρπδξνκηθψο, κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) ή ηειεκηφηππν (facsimile)
θαη απνζηέιινληαη ζε απηά ή ζηελ εγγεγξακκέλε ηνπο δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε
πνπ νη εηδνπνηήζεηο απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο, ζεσξνχληαη φηη επηδφζεθαλ, κε
ηνλ φξν φηη έρνπλ ηαρπδξνκεζεί θαλνληθά θαη θέξνπλ ηε ζσζηή δηεχζπλζε θαη ηα
ζσζηά ηαρπδξνκηθά ηέιε, φηαλ πεξάζνπλ 24 ψξεο απφ ηελ ηαρπδξφκεζή ηνπο. ε
πεξίπησζε εηδνπνηήζεσλ πνπ επηδίδνληαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) ή
ηειεκηφηππν (facsimile), ζεσξνχληαη φηη επηδφζεθαλ κφιηο απνζηαινχλ, λννπκέλνπ
φηη ππάξρεη ε ζρεηηθή επηβεβαίσζε κεηάδνζεο (transmission confirmation).
130. ΄Οζνλ αθνξά ηηο κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη απφ θνηλνχ απφ πεξηζζφηεξα απφ
έλα πξφζσπα, ε Δηαηξεία κπνξεί λα επηδίδεη ηηο εηδνπνηήζεηο ηεο ζηνλ θάηνρν ησλ
κεηνρψλ ηνπ νπνίνπ ην φλνκα θαίλεηαη πξψην ζην Μεηξψν ησλ Μειψλ ζε ζρέζε κε
ηε κεηνρή.
131. ΄Οζνλ αθνξά ηα πξφζσπα πνπ απνθηνχλ δηθαίσκα πάλσ ζε κεηνρή ιφγσ
ζαλάηνπ ή πηψρεπζεο Μέινπο, ε Δηαηξεία κπνξεί λα επηδίδεη ηηο εηδνπνηήζεηο
ηαρπδξνκηθψο, κε επηζηνιή πνπ θέξεη ηα αλαγθαία ηαρπδξνκηθά ηέιε θαη πνπ
απεπζχλεηαη ζε απηά νλνκαζηηθά ή κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο αληηπξνζψπσλ ηνπ
απνβηψζαληνο ή ησλ παξαιεπηψλ (trustee) ηνπ πησρεχζαληνο ή κε νπνηαδήπνηε
παξφκνηα ηδηφηεηα ζηε δηεχζπλζε ησλ πξνζψπσλ πνπ απαηηνχλ ην δηθαίσκα απηφ
πνπ δφζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ ή (κέρξη πνπ λα δνζεί ε δηεχζπλζε απηή) κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα επηδνζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ δε
ζα ζπλέβαηλε ν ζάλαηνο ή ε πηψρεπζε ηνπ Μέινπο.
132. Οη εηδνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο επηδίδνληαη
κε έλα απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο πην πάλσ ηξφπνπο πξνο:-
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(α) φια ηα Μέιε, εθηφο απφ ηα Μέιε ηα νπνία δελ θνηλνπνίεζαλ πξνο ηελ Δηαηξεία
εγγεγξακκέλε δηεχζπλζε γηα ηελ επίδνζε εηδνπνηήζεσλ.
(β) νπνηνδήπνηε πξφζσπν ζην νπνίν πεξηέρεηαη ε θπξηφηεηα κεηνρήο, ιφγσ ηεο
ηδηφηεηαο ηνπ σο λφκηκνπ πξνζσπηθνχ αληηπξνζψπνπ ελφο Μέινπο πνπ πέζαλε ή
παξαιήπηνπ (trustee) πνπ πηψρεπζε, εθφζνλ ην Μέινο, αλ δε ζπλέβαηλε ν ζάλαηνο ή
ε πηψρεπζή ηνπ, ζα δηθαηνχην λα πάξεη εηδνπνίεζε γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε, θαη
(γ) ηνλ θάζε θνξά ειεγθηή ηεο Δηαηξείαο.
Καλέλα άιιν πξφζσπν δε δηθαηνχηαη λα παίξλεη ηηο εηδνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε
ζχγθιεζε Γεληθψλ πλειεχζεσλ.
ΓΗΑΛΤΖ
133. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο Δηαηξείαο ν εθθαζαξηζηήο κπνξεί κε έγθξηζε
έθηαθηνπ ςεθίζκαηνο ηεο Δηαηξείαο θαη κε ηελ εμαζθάιηζε νπνηαζδήπνηε
επηθχξσζεο πνπ απαηηείηαη απφ ην Νφκν λα δηαλέκεη αλάκεζα ζηα Μέιε ζε ρξήκα ή
ζε είδνο, φια ή κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο (είηε απηά είλαη
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηνπ ηδίνπ είδνπο είηε φρη) θαη γηα ην ζθνπφ απηφ λα θαζνξίζεη
ηε ινγηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαλεκεζνχλ φπσο
αλαθέξεηαη πην πάλσ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζηνηρεία απηά ζα
δηαλεκεζνχλ αλάκεζα ζηα Μέιε ή ζε δηάθνξεο ηάμεηο. Νννπκέλνπ φηη φιεο νη πην
πάλσ πξνυπνζέζεηο ηεξνχληαη, ν εθθαζαξηζηήο κπνξεί λα εθρσξήζεη φια ή κέξνο
απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζε θαηαπηζηεπκαηνδφρνπο (trustees), κε βάζε
ηέηνηα θαηαπηζηεχκαηα (trusts) ηα νπνία ζα ζπζηαζνχλ πξνο φθεινο ησλ
ζπλεηζθνξέσλ (contributories) φπσο ν εθθαζαξηζηήο ζα θαζνξίζεη κε ηηο ίδηεο
πξνυπνζέζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λννπκέλνπ φκσο φηη θαλέλα Μέινο δε ζα
εμαλαγθαζηεί λα απνδερηεί κεηνρέο ή άιια ρξεφγξαθα βεβαξεκέλα κε νπνηεζδήπνηε
ππνρξεψζεηο.
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ (INDEMNITY)
134. Σα εθάζηνηε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινη αμησκαηνχρνη ηεο
Δηαηξείαο δηθαηνχληαη λα πάξνπλ απνδεκηψζεηο απφ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο
Δηαηξείαο, γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ απηνί ζα ππνζηνχλ ή επζχλε πνπ κπνξεί λα
έρνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ή ιφγσ ηεο εθηέιεζεο απηψλ ησλ θαζεθφλησλ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επζχλεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ππεξάζπηζε δηθαζηηθψλ
δηαδηθαζηψλ, αζηηθψλ ή πνηληθψλ, θαηά ηηο νπνίεο εθδίδεηαη απφθαζε ππέξ απηψλ ή
απαιιάζζνληαη, θαζψο θαη γηα επζχλε αλαθνξηθά κε αίηεζε πνπ έγηλε ζχκθσλα κε
ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 383 ηνπ Νφκνπ, θαηά ηελ νπνία παξέρεηαη ζ' απηνχο απφ ην
Γηθαζηήξην νπνηαδήπνηε ζεξαπεία. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιινη
αμησκαηνχρνη ηεο Δηαηξείαο δε θέξνπλ θακηά επζχλε γηα δεκηέο, βιάβεο ή
αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ Δηαηξεία θαηά ηελ εθηέιεζε ιφγσ ηεο εθηέιεζεο
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Η παξάγξαθνο φκσο απηή ηζρχεη κφλν ην βαζκφ πνπ δελ
είλαη αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 197 ηνπ Νφκνπ.
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ΟΝΟΜΑΣΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΔ ΣΧΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔΧΝ
____________________________________________________________________

PNC CY TAX NOMINEES LIMITED
Eταιρεία Περιορισμένης Ευθφνης
25ης Μαρτίου 7
Διαμ. 101
2434 Ζγκωμη
Λευκωσία
Αρ. Εγγραφής 265162

Υξνλνινγήζεθε ζήκεξα ηελ...............εκέξα ηνπ .........................20...
Μάξηπξαο γηα ηηο πηφ πάλσ ππνγξαθέο:
ΒΔΒΑΙΧΝΧ φηη ην πην πάλσ Ιδξπηηθφ
'Δγγξαθν θαη Καηαζηαηηθφ ηεο
Δηαηξείαο ζπληάρηεθαλ απφ κέλα
(ππ)...................................................

44

Δήλωση Εμπιστεύματoς
Εγώ
Από
Με τo παρόv έγγραφo παραδέχoμαι και δηλώvω ότι εγώ κατέχω τις μετoχές πoυ φαίvovται στov
Πίvακα, και εγγράφovται στo όvoμα μoυ ως Πρόσωπo Υπoδειχθέv για και ως Εμπιστευματoδόχoς
για
'Οvoμα
Διεύθυvση

(πoυ κατά τo υπόλoιπo τoυ εγγράφoυ ovoμάζεται "o Iδιoκτήτης") και εγώ αvαλαμβάvω και
συμφωvώ vα μηv μεταβιβάσω, διαχειριστώ ή διαθέσω τις αvαφερόμεvες μετoχές ή oπoιαvδήπoτε
από αυτές εκτός όπως o Iδιoκτήτης μπoρεί vα διατάξει από καιρoύ εις καιρόv. Και επιπλέov για vα
δώσω πλήρη ισχύ στo εμπίστευμα πoυ δηλώvεται με τo παρόv εγώ με τo παρόv καταθέτω στov
Iδιoκτήτη τo Πιστoπoιητικό γι' αυτές τις μετoχές μαζί με μεταβίβαση αυτώv πoυ έγιvε από μέvα
αvoικτή και εγώ με τo παρόv εξoυσιoδoτώ ρητώς τov Iδιoκτήτη κατ' oπoιovδήπoτε χρόvo vα
oλoκληρώσει τέτoια μεταβίβαση καταχωρίζovτας τo όvoμα oπoιoυδήπoτε εκδoχέα και τηv
ημερoμηvία της μεταβίβασης και vα συμπληρώvει αυτά με oπoιαvδήπoτε άλλη αvαγκαία
πληρoφoρία. Και εγώ δηλώvω ότι η εξoυσιoδότηση αυτή είvαι αμετάκλητη από μέvα. Και εγώ
επιπλέov αvαλαμβάvω και συμφωvώ vα αvαφέρω στov Iδιoκτήτη όλα τα μερίσματα και κέρδη πoυ
μπoρεί vα καταβληθoύv σε μέvα από καιρoύ εις καιρόv πάvω σ' αυτές τις μετoχές και όλα τα άλλα
χρηματικά πoσά ή κέρδη πoυ μπoρεί vα είvαι πληρωτέα σε μέvα σε σχέση με αυτές. Και εγώ
επιπλέov αvαλαμβάvω και συμφωvώ vα εξασκώ τo δικαίωμα ψήφoυ μoυ ως κάτoχoς αυτώv τωv
μετoχώv με τέτoιo τρόπo και για τέτoιoυς σκoπoύς πoυ o Iδιoκτήτης μπoρεί από καιρoύ εις καιρόv
vα διατάξει ή καθoρίσει.

Πίvακας
'Οvoμα εταιρείας
Αριθμός μετoχώv
Αύξovτας αριθμός
Από
μετoχώv
Οvoμαστική αξία κάθε μετoχής

Μέχρι

Οvoμαστική αξία τoυ συvόλoυ τωv μετoχώv

Πρόσωπo Υπoδειχθέv και
Εμπιστευματoδόχoς

Ημερoμηvία

D5\125

Μάρτυρας υπoγραφής τoυ
Υπoδειχθέvτoς Πρoσώπoυ και
Εμπιστευματoδόχoυ

'Εγγραφo Μεταβίβασης
Εμείς
από
(στo εξής καλoύμεvoι o "εκχωρητής") αvαφoρικά με τη δήλωση εμπιστεύματoς ημερoμηvίας
μεταβιβάζoυμε στov:
'Οvoμα
Διεύθυvση
(στo εξής καλoύμεvoς o "εκδoχέας") τις μετoχές πoυ κατέχoυμε (όπως φαίvεται πιo κάτω) στηv
Εταιρεία

για vα τις κρατά o καλoύμεvoς εκδoχέας, διαχειριστές ή oι κληρovόμoι τoυ σύμφωvα με τoυς
όρoυς τoυς oπoίoυς κρατoύσαμε αυτές κατά τo χρόvo της εκτέλεσης της μεταβίβασης αυτής.
Και εγώ o καλoύμεvoς εκδoχέας με τo παρόv απoδέχoμαι τις αvαφερόμεvες μετoχές στηv πιo
πάvω εταιρεία με τoυς όρoυς πoυ πρoαvαφέρθηκαv.
Ημερoμηvία

Πίvακας
Αριθμός μετoχώv
Αριθμητική σειρά
μετoχώv
Οvoμαστική αξία κάθε
μετoχής
Αρ. Πιστoπoιητικoύ
μετoχώv

από

μέχρι

Ο εκχωρητής

Ο εκδoχέας

Μάρτυρας της υπoγραφής
τoυ εκχωρητή

Μάρτυρας της υπoγραφής
τoυ εκδoχέα

Ημερoμηvία

D5\134

1. Γενική περιγραφή της σύμβασης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών
Συνάπτεται σύμβαση στις 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 στη Λευκωσία μεταξύ της κυπριακής εταιρείας
PNC CY TAX NOMINEES LIMITED, με αριθμό αριθμό μητρώου εταιρειών Κύπρου HE 566162,
που εδρεύει στην 25η Μαρτίου Ν7, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος, που αντιπροσωπεύεται
από την εταιρεία Διευθυντή LUXACT LIMITED, με αριθμό μητρώου εταιρειών ΗΕ 566163, που
εδρεύει στην οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15, 2400 ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, η όποια
αντιπροσωπεύεται από την Διευθύντρια κυρία Μαρία Γεωργιάδη, κατόχου της κυπριακής
ταυτότητας με αριθμό 800000, κατοίκου Έγκωμης Κύπρου επί της οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15 2400 ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, από τώρα και στο εξής η εταιρεία θα
αποκαλείται Εντολοδόχος Μέτοχος, Διευθύντρια και Εταιρική Γραμματέας της εταιρείας «ABCD
LIMITED» με αριθμό μητρώου εταιρειών Κύπρου 666666, και
του κυρίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, κατόχου Ελληνικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ000000,
κατοίκου επί της οδού ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 80, 54641 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ, ο οποίος
αποκαλείται ο Δικαιούχος Μέτοχος (αριθμός μετοχών 1 έως1000) της εταιρείας «ABCD
LIMITED» με αριθμό μητρώου εταιρειών Κύπρου 666666, και
Η Εντολοδόχος Μέτοχος, Διευθύντρια και Εταιρική Γραμματέας και ο Δικαιούχος Μέτοχος διά
της παρούσας συμφωνούν εγγράφως τα εξής:
2. Λεπτομερής περιγραφή της σύμβασης
2.1 Η Εντολοδόχος Μέτοχος, Διευθύντρια και Εταιρική Γραμματέας θα ενεργεί σύμφωνα με τις
γραπτές οδηγίες του/της Δικαιούχου Μετόχου, οι οποίες θα είναι σε μορφή ηλεκτρονικού
μηνύματος (email), επιστολής ή τηλεομοιότυπου, σχετικά με οποιεσδήποτε ειδικές ή γενικές
προς έγκριση αποφάσεις ή/και οποιεσδήποτε προς εκτέλεση εργασίες οι οποίες κανονικά
απαιτούνται για την εν λόγω θέση εργασίας.
2.2 Ο/η Δικαιούχος Μέτοχος στο εξής θα αποζημιώνει πλήρως την Εντολοδόχο Μέτοχο,
Διευθύντρια και Εταιρική Γραμματέα ανά πάσα στιγμή για κάθε απώλεια ή ζημία και έναντι
κάθε απώλειας ή ζημίας την οποία αυτή ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να υφίσταται ή να έχει
υποστεί ή με την οποία να επιβαρύνεται ή να έχει επιβαρυνθεί και η οποία προκύπτει από
την παροχή ή σε σχέση με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή εξαιτίας οποιασδήποτε
ενέργειας, πράξης, υπόθεσης ή πράγματος που έκανε ή παρέλειψε να κάνει με την ιδιότητα
της Εντολοδόχου Μετόχου, Διευθύντριας και Εταιρικής Γραμματέως της εταιρείας (πλην
οποιασδήποτε ενέργειας, πράξης, υπόθεσης ή πράγματος που έκανε ή παρέλειψε να κάνει
κατά παράβαση των κυπριακών νόμων ή νόμιμης οδηγίας που της δόθηκε από τους
υπαλλήλους μας) και έναντι κάθε αγωγής, δικαστικής διαδικασίας, απαίτησης, δαπάνης και
εξόδου που προκύπτει από τα ως άνω αναφερθέντα ή σε σχέση με αυτά.
2.3 Ο/η Δικαιούχος Μέτοχος δεν θα δίνει στην Εντολοδόχο Μέτοχο, Διευθύντρια και Εταιρική
Γραμματέα, ούτε θα αναθέτει στους υπαλλήλους του/της να της δίνουν, οποιεσδήποτε
οδηγίες που είναι παράνομες βάσει των νόμων της Κύπρου και των ευρωπαϊκών κρατών ή
οποιουδήποτε άλλου τόπου ο οποίος ασκεί δικαιοδοσία επί της εταιρείας ή στον οποίο
πρόκειται να εκτελεστούν οι εν λόγω οδηγίες ή οι οποίες οδηγίες θα προκαλούσαν
οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της Εντολοδόχου Μετόχου ως αναφέρθη ανωτέρω.
2.4 Ο/η Δικαιούχος Μέτοχος θα καταβάλλει εγκαίρως, όταν η πληρωμή καθίσταται
ληξιπρόθεσμη, κάθε πληρωτέα αμοιβή της Εντολοδόχου Μετόχου, Διευθύντριας και
Εταιρικής Γραμματέως σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες. Συμφωνείται επίσης ότι οι
συμφωνίες και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα θα είναι δεσμευτικές
για το/τη Δικαιούχο Μέτοχο και τους αντίστοιχους εκτελεστές, διαχειριστές και νόμιμους
διαδόχους.
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2.5 Η Εντολοδόχος Μέτοχος, Διευθύντρια και Εταιρική Γραμματέας θα έχει τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε διάφορους τοπικούς και διεθνείς εμπορικούς
ή/και άλλους νόμους. Κανονικά οι πράξεις της Κύπρου θα πρέπει να βασίζονται στο
κεφάλαιο 113 του δικαίου εμπορικών εταιρειών της Κύπρου.
2.6 Εάν ο/η Δικαιούχος Μέτοχος δεν απαντά εγγράφως στην αλληλογραφία της Εντολοδόχου
Μετόχου, Διευθύντριας και Εταιρικής Γραμματέως για την ομαλή λειτουργία της διαχείρισης
και του ελέγχου της κυπριακής εταιρείας και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
αναφορικά με οποιαδήποτε θέματα, ερωτήματα, υποχρεώσεις που σχετίζονται με
καθημερινές διαδικασίες ή/και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες σε σχέση με:


Υποχρεώσεις της κυπριακής εταιρείας όσον αφορά σε φόρους, στο ΦΠΑ, σε λογιστικά
θέματα, στη μισθοδοσία, σε ασφαλιστικά θέματα, σε συμφωνίες, σε εμπορικά και
επιχειρησιακά θέματα, στην ομαλή λειτουργία, τη διαχείριση και τον έλεγχο



Την εκτέλεση διάφορων νομικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση και
τον έλεγχο της κυπριακής εταιρείας σύμφωνα με το τοπικό δίκαιο της Κύπρου, το
ευρωπαϊκό δίκαιο ή/και το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο περί καταπολέμησης της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με οποιοδήποτε άλλο
δίκαιο που αλληλεπιδρά με τις τοπικές και διεθνείς δραστηριότητες και ενέργειες της
εταιρείας



Τότε η Εντολοδόχος Μέτοχος, Διευθύντρια και Εταιρική Γραμματέας:
 Θα ενημερώσει εγγράφως το/τη Δικαιούχο Μέτοχο για ενέργειες κατά παράβαση της
συμβατικής τους συμφωνίας και θα μπορεί να προβεί σε νόμιμες ενέργειες κατά
του/της Δικαιούχου Μετόχου για παράβαση σύμβασης.
 Θα υποβάλει γραπτώς στο/στη Δικαιούχο Μέτοχο την παραίτησή της από τη θέση της
Εντολοδόχου Μετόχου, Διευθύντριας και Εταιρικής Γραμματέως, έχει δε τη
δυνατότητα να μεταβιβάσει τις μετοχές στο/στη Δικαιούχο Μέτοχο, να τον/τη διορίσει
σε οποιαδήποτε διευθυντική ή γραμματειακή θέση, προκειμένου να την
αντικαταστήσει σε οποιαδήποτε θέση της εταιρείας, και να ενημερώσει τον υπεύθυνο
του μητρώου εταιρειών της Κύπρου για τις εν λόγω αλλαγές στην κυριότητα των
μετοχών και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
 Αν για οποιουσδήποτε λόγους ο/η Δικαιούχος Μέτοχος παραβεί ποινικούς και άλλους
αστικούς νόμους, τότε η Εντολοδόχος Μέτοχος, Διευθύντρια και Εταιρική Γραμματέας
έχει το δικαίωμα να ζητήσει νομικές συμβουλές, προκειμένου να υπερασπιστεί
καλύτερα τα νόμιμα δικαιώματά της.
 Έχει το δικαίωμα, εάν το επιθυμεί, να ενημερώσει τον υπεύθυνο του μητρώου
εταιρειών της Κύπρου για το περιεχόμενο της παρούσας γραπτής νόμιμης σύμβασης.
 Έχει το δικαίωμα, εάν το επιθυμεί, να εκκαθαρίσει εκούσια την εταιρία υπό την
ιδιότητα ως Εντολοδόχος Μέτοχος, με απόφαση / ψήφισμα των μετόχων και να
μεταβίβαση το τελικό μέρισμα στους πραγματικούς δικαιούχους μετόχους.
 Η Εντολοδόχος Μέτοχος, Διευθύντρια και Εταιρική Γραμματέας έχει συμβατικό
νόμιμο αντάλλαγμα ετήσιου μισθού ή αμοιβής συνολικού ετήσιου ύψους €400
(τετρακοσίων ευρώ) καταβλητέων σε μηνιαίες δόσεις στο τέλος κάθε μήνα.

2

3. Ισχύον δίκαιο
Η παρούσα σύμβαση θα μεταφραστεί και θα διατηρείται ενεργή σύμφωνα με το ισχύον κυπριακό
και ευρωπαϊκό δίκαιο και την εφαρμογή του νόμου στο δικαστήριο της Κύπρου και των
ευρωπαϊκών κρατών-μελών.
Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε και έγινε κατανοητή από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν εξ όσων γνωρίζουν ότι δεν έχουν καμία αμφιβολία για το
περιεχόμενο της παρούσας γραπτής σύμβασης.
Τα άρθρα της παρούσας σύμβασης δίνουν το δικαίωμα στο κάθε συμβαλλόμενο μέρος να προβεί
σε οποιεσδήποτε νόμιμες ενέργειες κατά του άλλου.
4. Υπογραφές και μάρτυρας των υπογραφών της παρούσας σύμβασης
Α. Η Εντολοδόχος Μέτοχος, Διευθύντρια
και Εταιρική Γραμματέας

-------------------------------

Μάρτυρας της υπογραφής

--------------------------------

Μαρία Γεωργιάδη δια
LUXACT LIMITED δια,
PNC CY TAX NOMINIEES LIMITED

Β. Δικαιούχος Μέτοχος (μετοχές 1-1000)

--------------------------------ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

--------------------------------
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ
‘‘ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ’’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ …………….
•

Το ερωτηµατολόγιο αυτό θα συµπληρώνεται από µη κατοίκους Κύπρου (άτοµα και εταιρείες) που είναι δικαιούχοι Τόκων
και οι οποίοι έχουν υπογράψει τη ∆ήλωση για εξαίρεση από την αποκοπή Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα από Τόκους,
(Έντυπο Ε.Πρ.18) 2011.

•

Στην περίπτωση τραπεζικών τόκων το ερωτηµατολόγιο αυτό πρέπει να το υποβάλλετε στην Τράπεζα στην οποία
βρίσκονται οι λογαριασµοί καταθέσεων σας µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους, συµπληρωµένο και
υπογραµµένο, για να συνεχίσει να µην σας αποκόπτεται Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα από τους τόκους των
καταθέσεων σας. Σε αντίθετη περίπτωση η Τράπεζα θα αποκόπτει Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα για το επόµενο έτος
και θα απαιτηθεί η καταβολή της και για το τρέχον έτος µαζί µε τους νόµιµους τόκους.

•

Σε περίπτωση άλλων έντοκων στοιχείων τα ερωτηµατολόγιο αυτό πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα, συµπληρωµένο και
υπογραµµένο, στον οργανισµό που καταβάλλει τους τόκους για την αποφυγή αποκοπής Έκτακτης Εισφοράς για την
Άµυνα.

ΑΤΟΜΑ
1. Ονοµατεπώνυµο :
2. ∆ιεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας :
Σηµειώστε √ στο κατάλληλο κουτί

Σηµειώστε √ στο κατάλληλο κουτί

3. Η Μόνιµη σας κατοικία είναι : Ιδιόκτητη

4. Έχετε ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο:

Ενοικιαζόµενη

Όχι

Ναι

5. ∆ιεύθυνση Εργασίας :
6. Περιγραφή Εργασίας :
Όνοµα και ∆ιεύθυνση Εργοδότη :
7. (α) Αριθµός
(β) Ηµεροµηνία
∆ιαβατηρίου :
Λήξης:
8. Όταν βρίσκεστε στην Κύπρο διαµένετε σε :
(α)

Ξενοδοχείο

(β)

(γ) Εκδίδουσα

Αρχή :
Σηµειώστε √ στο κατάλληλο κουτί

Ενοικιαζόµενο Υποστατικό

(γ)

Ιδιόκτητο Υποστατικό

9. Ηµεροµηνίες άφιξης στην Κύπρο και αναχώρησης από την Κύπρο στο υπό αναφορά έτος :
Ηµεροµηνία άφιξης

Ηµεροµηνία Αναχώρησης

………………………..

…………..………………

…………………..……

………………………..

…………..………………

…………………..……

………………………..

…………..………………

…………………..……

Σύνολο ηµερών παραµονής :
10. Υπογραφή :
•

Ηµέρες Παραµονής

………………………..

11. Ηµεροµηνία :

Σηµείωση : Αναφορικά µε τις παραγράφους 8 και 9 πιο πάνω, το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων έχει το
δικαίωµα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία όπως π.χ. απόδειξη πληρωµής ξενοδοχείου, ενοικιαστήριο
συµβόλαιο , τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας, αντίγραφα των σελίδων του διαβατηρίου, αποκόµµατα των
Αεροπορικών ή
άλλων εισιτηρίων, αποκόµµατα των καρτών επιβίβασης, τα οποία δείχνουν τις
ηµεροµηνίες άφιξης και αναχώρησης.

(Έντυπο Ε.Πρ. 18 Ερ.) 2011

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1.Ονοµα :
2. Αριθµός Φορολογικής Ταυτότητας :
3. Αριθµός Εγγραφής Εταιρείας :
4. Χώρα στην οποία ενεγράφηκε η Εταιρεία :
5. Χώρα στην οποία βρίσκεται το εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας :
6. ∆ιεύθυνση Φορολογικής Αρχής στην οποία υπάγεται η Εταιρεία :
7. Περιγραφή Κύριας ∆ραστηριότητας της Εταιρείας :

8. ∆ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Εταιρείας :
9. Χώρα όπου διεξάγονται οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας :
10. Σύµφωνα µε τη γνώµη σας, η εταιρεία έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Κύπρο, π.χ. υπάρχει σταθερή
βάση της επιχείρησης µέσω της οποίας οι εργασίες της επιχείρησης διεξάγονται µερικώς ή πλήρως ;
Ναι

Όχι

11. Ο Έλεγχος και η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας ασκούνται στην Κύπρο ;
Ναι
Όχι
12. Ονόµατα και ∆ιευθύνσεις ∆ιευθυντών :
13.Ονόµατα και ∆ιευθύνσεις εντολοδόχων ∆ιευθυντών:

14. Υπογραφή :

Η υπογραφή να ειναι του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ή του

Γραµµατέα

(Έντυπο Ε.Πρ. 18 Ερ.) 2011

15. Ηµεροµηνία :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ
(Άρθρο 3(2)(β) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την ´Αµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου Αρ.117(Ι) του 2002)

Προτού συµπληρώσετε τη ∆ήλωση αυτή, παρακαλώ διαβάστε τις σηµειώσεις στη σελίδα 2.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, λεπτοµέρειες λογαριασµού κ.τλ.
1.´Ονοµα Οργανισµού :...................................................................................................................................................................
2. Σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασµού:
ι. Όνοµα Καταστήµατος :.........................................................................................

ιι. Κωδικός : .............................................

ιιι. Αριθµός Λογαριασµού : ..............................................................................................................................................................
3. Σε περίπτωση άλλου στοιχείου, δώστε λεπτοµέρειες :................................................................................................................
4. Ονοµατεπώνυµο Κατόχου/ων : ............................................

5. Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιούχου (βλέπε Β): ..............................

.................................................................................................

.................................................................................................

Αριθµός Φορ/κής Ταυτότητας/ ∆ιαβατηρίου και Εκδίδουσα Αρχή
/Εγγραφής Εφόρου Εταιρειών: ................................................

Αριθµός Φορ/κής Ταυτότητας/ ∆ιαβατηρίου και Εκδίδουσα Αρχή
/Εγγραφής Εφόρου Εταιρειών: ...............................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ ΤΟΚΩΝ
- Αν υπάρχουν περισσότεροι από δύο δικαιούχοι, σηµειώστε το συνολικό αριθµό αυτών στο διπλανό κουτί
και επισυνάψετε ξεχωριστή σελίδα µε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις τους.
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2. Ονοµατεπώνυµο 1ου ∆ικαιούχου : ...............................................................................................................................................
3. ∆ιεύθυνση µόνιµής κατοικίας 1ου ∆ικαιούχου : ............................................................................................................................ ,
........................................................................................................................................................................................................
4. Ονοµατεπώνυµο 2ου ∆ικαιούχου (όπου ισχύει) :........................................................................................................................
5. ∆ιεύθυνση µόνιµης κατοικίας 2ου ∆ικαιούχου : ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
1.1 - Εγώ/ Εµείς ο/οι πιό πάνω δικαιούχος/οι τόκων µε την παρούσα δηλώνω/ουµε υπεύθυνα ότι :
(i) ∆εν ήµουν/είµαστε κάτοικος/οι Κύπρου κατά τη διάρκεια του προηγούµενου φορολογικού έτους και προτίθεµαι/εθα να
παραµείνω/ουµε µη κάτοικος/οι Κύπρου και κατά το τρέχον έτος.
(ii) Αναλαµβάνω/ουµε την ευθύνη να συµπληρώσω/ουµε και να υποβάλω/ουµε στον πιο πάνω οργανισµό από τον οποίο
λαµβάνω ή πιστώνοµαι τόκους, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους, το σχετικό Ερωτηµατολόγιο (´Εντυπο
Ε.Πρ.18 Ερ.) 2011.
1.2 - Εγώ/ Εµείς ο/οι κάτοχος/οι του πιό πάνω και ο/οι δικαιούχος/οι των τόκων µε την παρούσα δηλώνω/ουµε υπεύθυνα ότι :
(i) Αποδέχοµαι/αστε ότι σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί και δεν υποβληθεί έγκαιρα το πιό πάνω Ερωτηµατολόγιο:
(α) ´Εκτακτη Εισφορά για την ´Αµυνα θα µου/µας αποκοπεί για το επόµενο έτος και
(β) ´Εκτακτη Εισφορά για την ´Αµυνα θα είναι πληρωτέα για το τρέχον έτος µαζί µε τους τόκους.
η
(ii) Αποδέχοµαι/αστε σε περίπτωση που επιθυµώ/ούµε να κλείσει ο πιο πάνω λογαριασµός µετά την 1 Ιανουαρίου τρέχοντος
έτους
(α) να συµπληρώσω/ούµεκαι να υποβάλω/ούµε άµεσα στον πιο πάνω οργανισµό το σχετικό Ερωτηµατολόγιο, και
(β) όπως ο πιο πάνω οργανισµός µου/µας αποκόψει Έκτακτη Εισφορά για την ´Αµυνα στους τόκους που προέρχονται από
την πιο πάνω πηγή µαζί µε τους τόκους, σε περίπτωση που γίνω/ουµε κάτοικος/οι Κύπρου, και ως εκ τούτου προκύψει τέτοια
υποχρέωση.
2. Ονοµατεπώνυµο/α: .....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
3. Υπογραφή/ές :
Κατόχου

4. Σφραγίδα Εταιρείας (όπου ισχύει)
∆ικαιούχου

…………………………
………………………………
Σε περίπτωση Εταιρείας η υπογραφή νάναι του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ή του Γραµµατέα
5. Ηµεροµηνία : ..........................................................

ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ´Η ΨΕΥ∆ΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ Α∆ΙΚΗΜΑ
(´Εντυπο Ε.Πρ.18) 2011

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΧΕΙΟ

-2ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Από ποιούς και γιατί πρέπει να συµληρώνεται η ∆ήλωση αυτή
Φυσικά και νοµικά πρόσωπα καλούµενοι εφ εξής οργανισµοί, που καταβάλλουν τόκους σε άλλα πρόσωπα υποχρεούνται µε
βάση τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο Αρ.117(Ι) του 2002, να παρακρατούν από τους τόκους
που καταβάλλουν ή πιστώνουν σε κατοίκους της Κύπρου, 10% Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα. Πρόσωπα που είναι δικαιούχοι
τόκων και δεν είναι κάτοικοι Κύπρου, πρέπει να συµπληρώνουν τη ∆ήλωση αυτή µε την οποία θα ενηµερώνουν τον οργανισµό
για το γεγονός ότι δεν είναι κάτοικοι Κύπρου, για να µην τους αποκόπτεται ´Εκτακτη Εισφορά για την ´Αµυνα από τους Τόκους.
2. Πού υποβάλλεται η ∆ήλωση
Η ∆ήλωση αυτή αφού συµπληρωθεί και υπογραφεί από τον κάτοχο και το δικαιούχο των τόκων, πρέπει να υποβληθεί στον
οργανισµό από τον οποίο παίρνει τόκους. Ο Οργανισµός υποχρεούται να επιτρέπει στον Έφορο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτό πρόσωπο, να προβαίνει σε έλεγχο του παρόντος εντύπου, του σχετικού Ερωτηµατολογίου (Έντυπο Ε.Πρ.18 Ερ.) 2008 και
των συνοδευτικών παραστατικών στα υποστατικά του, ή σε περίπτωση απαίτησης του Εφόρου, να υποβάλει στον ´Εφορο το
έντυπο αυτό το Ερωτηµατολόγιο και τα συνοδευτικά παραστατικά και ή πιστά αντίγραφα τούτων.
3. Ποιοί θεωρούνται κάτοικοι Κύπρου
Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται :
(α) Άτοµα που παραµένουν στην Κύπρο για µία ή περισσότερες περιόδους που να υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ηµέρες σε
ένα φορολογικό έτος και
(β) Εταιρείες των οποίων ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο.
4. Ο περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµος του 2001
Το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων τηρεί Αρχείο στο οποίο περιλαµβάνονται προσωπικά δεδοµένα των φορολογουµένων της
Κύπρου για σκοπούς εφαρµογής των Φορολογικών Νοµοθεσιών.
Για τη λειτουργία του Αρχείου αυτού υπήρξε σχετική ενηµέρωση µέσω του Τύπου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί
Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου ) Νόµου του 2001.
Με βάση τα πιό πάνω το Τµήµα µπορεί να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο έντυπο αυτό για να :
•
•
•

ελέγξει την ορθότητα των πληροφοριών
αποτρέψει ή να εντοπίσει αδίκηµα
προστατεύσει τα έσοδα του Κράτους.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ
‘‘ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ’’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
•

Το ερωτηµατολόγιο αυτό συµπληρώνεται από µη κατοίκους Κύπρου που είναι µέτοχοι σε Εταιρείες οι οποίες έχουν
υπογράψει τη ‘‘∆ήλωση για εξαίρεση από την αποκοπή Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα από Μερίσµατα’’, (Έντυπο
Ε.Πρ.42) 2011.

•

Το ερωτηµατολόγιο αυτό πρέπει να το υποβάλλετε στην Εταιρεία στην οποία είσαστε µέτοχος, κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους, συµπληρωµένο και υπογραµµένο, για να µην σας αποκόπτεται Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα από
µερίσµατα που λαµβάνετε ή λογίζεται ότι λαµβάνετε. Η υποβολή του εντύπου αυτού να γίνεται µέχρι την ηµεροµηνία
πληρωµής του πραγµατικού µερίσµατος και στις περιπτώσεις λογιζόµενου µερίσµατος, µέχρι τέλους του τρέχοντος έτους.

•

Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία θα αποκόπτει Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα τόσο για το τρέχον έτος όσο και για το
επόµενο έτος.

ΑΤΟΜΑ
1. Ονοµατεπώνυµο :
2. ∆ιεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας :
Σηµειώστε √ στο κατάλληλο κουτί

Σηµειώστε √ στο κατάλληλο κουτί

4. Έχετε ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο:

3. Η Μόνιµη σας κατοικία είναι: Ιδιόκτητη

Ναι

Ενοικιαζόµενη

Όχι

5. ∆ιεύθυνση Εργασίας :
6. Περιγραφή Εργασίας :
Όνοµα και ∆ιεύθυνση Εργοδότη :
7. (α) Αριθµός
(β) Ηµεροµηνία
∆ιαβατηρίου :
Λήξης:
8. Όταν βρίσκεστε στην Κύπρο διαµένετε σε :
(α)

Ξενοδοχείο

(β)

(γ) Εκδίδουσα

Αρχή :
Σηµειώστε √ στο κατάλληλο κουτί

Ενοικιαζόµενο Υποστατικό

(γ)

Ιδιόκτητο Υποστατικό

9. Ηµεροµηνίες άφιξης στην Κύπρο και αναχώρησης από την Κύπρο στο υπό αναφορά έτος :
Ηµεροµηνία Άφιξης

Ηµεροµηνία Αναχώρησης

………………………..

…………..………………

…………………..……

………………………..

…………..………………

…………………..……

………………………..

…………..………………

…………………..……

Σύνολο ηµερών παραµονής :
10. Υπογραφή :
•

Ηµέρες Παραµονής

………………………..

11. Ηµεροµηνία :

Σηµείωση : Αναφορικά µε τις παραγράφους 8 και 9 πιο πάνω, το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων έχει το
δικαίωµα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία όπως π.χ. απόδειξη πληρωµής ξενοδοχείου, ενοικιαστήριο
συµβόλαιο , τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας, αντίγραφα των σελίδων του διαβατηρίου που να φαίνονται οι
Αεροπορικών ή
άλλων εισιτηρίων,
σφραγίδες άφιξης και
αναχώρησης, αποκόµµατα των
αποκόµµατα των καρτών επιβίβασης.

(Έντυπο Ε.Πρ. 42 Ερ.) 2011

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1.´Ονοµα :
2. Αριθµός Φορολογικής Ταυτότητας :
3. Αριθµός Εγγραφής Εταιρείας :
4. Χώρα στην οποία ενεγράφη η Εταιρεία :
5. Χώρα στην οποία βρίσκεται το εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας :
6. ∆ιεύθυνση Φορολογικής Αρχής στην οποία υπάγεται η Εταιρεία :
7. Περιγραφή Κύριας ∆ραστηριότητας της Εταιρείας :

8. ∆ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Εταιρείας :
9. Χώρα όπου διεξάγονται οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας :
10. Σύµφωνα µε τη γνώµη σας, η εταιρεία έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Κύπρο, π.χ. υπάρχει
σταθερή βάση της επιχείρησης µέσω της οποίας οι εργασίες της επιχείρησης διεξάγονται µερικώς
ή πλήρως ;

11. Ο Έλεγχος και η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας ασκούνται στην Κύπρο ;
12. Ονόµατα και ∆ιευθύνσεις ∆ιευθυντών :

14. Υπογραφή :

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

13.Ονόµατα και ∆ιευθύνσεις εντολοδόχων
∆ιευθυντών:

Η υπογραφή να είναι του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ή του Γραµµατέα

15. Ηµεροµηνία :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
(´Αρθρο 3(2)(α) και 3(3) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου Αρ.117(Ι) του 2002)

Προτού συµπληρώσετε τη ∆ήλωση αυτή, παρακαλώ διαβάστε τις σηµειώσεις στη σελίδα 2.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
1. Επωνυµία :
2. ∆ιεύθυνση :
3. Αριθµός Φορολογικής Ταυτότητας / Εγγραφής Εφόρου Εταιρειών :
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
- Αν υπάρχουν περισσότεροι από δύο µέτοχοι που κατέχουν από κοινού µετοχές, σηµειώστε το συνολικό αριθµό
αυτών στο διπλανό κουτί και επισυνάψετε ξεχωριστή σελίδα µε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις τους.
1.

2. Ονοµατεπώνυµο 1ου Μετόχου :
3. Αριθµός Φορολογικής Ταυτότητας / ∆ιαβατηρίου και Εκδίδουσα Αρχή:
4. Αριθµός Μετοχών που κατέχει :
5. ∆ιεύθυνση µόνιµης κατοικίας 1ου Μετόχου :
6. Ονοµατεπώνυµο 2ου Μετόχου (όπου ισχύει) :
7. Αριθµός Φορολογικής Ταυτότητας / ∆ιαβατηρίου και Εκδίδουσα Αρχή :
8. ∆ιεύθυνση µόνιµης κατοικίας 2ου Μετόχου :
9. Αριθµός Μετοχών που κατέχει :

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι σύµφωνα µε το /τα ερωτηµατολόγιο /α του /των µετόχου /ων το /τα οποίο /α κατέχω, ο /οι
µέτοχος /οι δεν ήταν φορολογικός /οι κάτοικος /οι Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους που καταβλήθηκε το µέρισµα.
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(α) και 3(3) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου
αρ. 117(Ι) / 2002 ο /οι πιο πάνω µέτοχος /οι δεν υπόκειται /νται στην πληρωµή έκτακτης αµυντικής εισφοράς.

2. Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία:
3. Υπογραφή :

4. Σφραγίδα Εταιρείας

Η υπογραφή να είναι του Συµβούλου / ∆ιευθυντή / Γραµµατέα της Εταιρείας

5. Ηµεροµηνία :

ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ´Η ΨΕΥ∆ΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ Α∆ΙΚΗΜΑ
(Έντυπο Ε.Πρ.42) 2011

-2ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Από ποιους και γιατί πρέπει να συµπληρώνεται η ∆ήλωση αυτή
Από Εταιρείες που καταβάλλουν µέρισµα σε µετόχους τους που είναι φυσικά πρόσωπα που δεν είναι
κάτοικοι Κύπρου.
2. Πού υποβάλλεται η ∆ήλωση
Η ∆ήλωση αυτή συµπληρώνεται εις διπλούν από την Εταιρεία κάθε φορά που καταβάλλει µέρισµα. Το
πρωτότυπο υποβάλλεται στο ΤΕΠ µαζί µε την κατάσταση Μερισµάτων (Έντυπο Ε.Πρ.61Μ), και το
αντίγραφο φυλάσσεται από την Εταιρεία.
Η Εταιρεία υποχρεούται να επιτρέπει στον Έφορο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτό πρόσωπο, να
προβαίνει σε έλεγχο του σχετικού ερωτηµατολογίου (Έντυπο Ε.Πρ. 42 Ερ. ) 2011 και των συνοδευτικών
παραστατικών στα υποστατικά της, ή σε περίπτωση απαίτησης του Εφόρου, να υποβάλει στον Έφορο
το Ερωτηµατολόγιο και τα συνοδευτικά παραστατικά και / ή πιστά αντίγραφα αυτών.
3. Κάτοικοι της ∆ηµοκρατίας
Ο ορισµός του Κατοίκου της ∆ηµοκρατίας δίνεται στο άρθρο 2 του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος
Νόµου του 2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε.

4. Ο περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου )
Νόµος του 2001
Το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων τηρεί Αρχείο στο οποίο περιλαµβάνονται προσωπικά δεδοµένα των
φορολογουµένων της Κύπρου για σκοπούς εφαρµογής των Φορολογικών Νοµοθεσιών.
Για τη λειτουργία του Αρχείου αυτού υπήρξε σχετική ενηµέρωση µέσω του Τύπου, σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου ) Νόµου
του 2001.
Με βάση τα πιο πάνω το Τµήµα µπορεί να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο
έντυπο αυτό για να :
•
•
•

ελέγξει την ορθότητα των πληροφοριών
αποτρέψει ή να εντοπίσει αδίκηµα
προστατεύσει τα έσοδα του Κράτους.

