
 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

 
(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ

 
 για τους απαντήσεις) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Κάθε μέτοχος εταιρείας δύναται να εγείρει παράγωγη αγωγή οποτεδήποτε θα ήταν προς το συμφέρον 
της εταιρείας να εναχθεί πρόσωπο που έχει κατ’ ισχυρισμό βλάψει την εταιρεία.  Συζητήστε με αναφορά 
στη νομολογία.   [25 βαθμοί] 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2  
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα σκέλη) 
 
Ο κ. Μιλτιάδους έχει πρόσφατα διοριστεί πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ιδιωτικής εταιρείας 
Μπάνια Λίμιτεδ που ασχολείται με τουριστικές επιχειρήσεις. Ενώ έχει μακροχρόνια εμπειρία στην 
τουριστική βιομηχανία, ο κ. Μιλτιάδους σου εκμυστηρεύεται ότι δεν έχει καθόλου γνώση που 
σχετίζεται με εταιρικό δίκαιο και εταιρικές διαδικασίες. Η εταιρεία έχει ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο 
€1,000,000 διαιρεμένο σε 1,000,000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Ολόκληρο το 
ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι εκδομένο και πλήρως πληρωμένο. Ο κ. Μιλτιάδους θέλει να 
ξέρει τα ακόλουθα:  
 
(α)  Με ποιο τρόπο δύναται να αυξηθεί το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας σε €1,500,000 με τη 

δημιουργία 500,000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μία;  [5 βαθμοί] 
 
(β)  Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρείας αυξηθεί σε  €1,500,000 με τη δημιουργία 500,000 

νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μία, αλλά η εταιρεία παραχωρήσει μόνο 250,000 
μετοχές, τι μπορεί να γίνει με το υπόλοιπο κεφάλαιο;  [5 βαθμοί] 

 
(γ)  Κατά πόσο μπορεί η εταιρεία να διαφοροποιήσει την ονομαστική αξία των μετοχών της από €1 σε 

€0.50 ή σε €10 και, αν αυτό είναι δυνατόν, με ποιο τρόπο ή τρόπους μπορεί να το επιτύχει;  
 [5 βαθμοί] 

 
(δ)  Με ποια διαδικασία μπορεί να επιστραφεί μέρος του κεφαλαίου της εταιρείας στους μετόχους της, 

αν το κεφάλαιο αυτό υπερβαίνει τις ανάγκες της εταιρείας;  [10 βαθμοί] 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα σκέλη) 
 
Ο Άντρος είναι κάτοχος του 10% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Τριφύλλι Λίμιτεδ. 
Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η συσκευασία και πώληση χορτοφαγικών προϊόντων. Το 
καταστατικό της εταιρείας είναι πανομοιότυπο με τον Πίνακα Α εκτός του ότι το καταστατικό προνοεί 
ότι οποιαδήποτε συναλλαγή που υπερβαίνει τα €50,000 θα πρέπει να τύχει έγκρισης της γενικής 
συνέλευσης της εταιρείας.  
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Ο Μίλτος ενεργεί ως διευθύνοντας διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας, αν και στην πραγματικότητα ο 
διορισμός του έγινε σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου στην οποία δεν υπήρχε απαρτία.  
 
Ο Μίλτος πιστεύει ότι τα χορτοφαγικά προϊόντα δεν έχουν μέλλον και, παρατηρώντας μια πτωτική τάση 
στις πωλήσεις της Τριφύλλι Λίμιτεδ, αποφασίζει όπως η εταιρεία ξεκινήσει να παρασκευάζει και να 
εμπορεύεται μπιφτέκια από βοδινό κρέας. Εκ μέρους της εταιρείας συμφωνεί με την εταιρεία Τρομώδεις 
& Σία Λίμιτεδ να αγοράσει ποσότητα βοδινού κρέατος έναντι της τιμής των €75,000.  
 
Όταν ο Άντρος μαθαίνει την απόφαση του Μίλτου εξαγριώνεται και ζητά νομική συμβουλή.  
 
Συμβουλέψτε τον Άντρο:  
 
(α)  αν μπορεί να υποχρεώσει την Τριφύλλι Λίμιτεδ να ακυρώσει την συμφωνία με την Τρομώδεις & Σία 

Λίμιτεδ,  [8 βαθμοί] 
 
(β)  αν μπορεί να αποτρέψει την Τριφύλλι Λίμιτεδ από του να συνάψει παρόμοιες συμφωνίες στο 

μέλλον,  και  [8 βαθμοί] 
 
(γ)  αν μπορεί να κινηθεί νομικά κατά του Μίλτου.  [9 βαθμοί] 
  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα σκέλη) 
 
Α.  Τι πρέπει να αναφέρει και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συμμορφώνεται το ιδρυτικό έγγραφο 

ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές;  [7 βαθμοί] 
 
Β.  Ποιες εξουσίες της εταιρείας ασκούνται από το διοικητικό συμβούλιο και ποιες από το γενική 

συνέλευση; Απαντήστε κάνοντας αναφορά σε σχετική νομολογία. [7 βαθμοί] 
 
Γ.  Σύμβαση που υπογράφεται για λογαριασμό εταιρείας αλλά πριν από τη σύσταση της δεν δεσμεύει 

την εταιρεία. Σχολιάστε την ορθότητα (ή μη) της πιο πάνω δήλωσης με αναφορά στη νομοθεσία και 
νομολογία.   [11 βαθμοί] 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
(Να δοθούν απαντήσεις και στα δύο σκέλη) 
 
Α.  “Το άρθρο [33Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113] δεν παρέχει δικαιοπρακτική ικανότητα σε 

εταιρεία εκεί που δεν έχει σύμφωνα με το ιδρυτικό της έγγραφο. Το άρθρο 33Α απλά προστατεύει 
καλόπιστους τρίτους από πράξεις ή συναλλαγές των αξιωματούχων της με το να δεσμεύει 
συμβατικά την εταιρεία έστω και αν οι πράξεις ή οι συναλλαγές αυτές δεν εμπίπτουν στους σκοπούς 
της εταιρείας σύμφωνα με το ιδρυτικό της έγγραφο.” Σχολιάστε με αναφορά στη νομοθεσία και 
νομολογία.  [13 βαθμοί] 

 
Β.  Ποια είναι η ευθύνη μελών δημόσιας εταιρείας όπου ο αριθμός των μελών της εταιρείας μειωθεί 

κάτω από επτά;  [12 βαθμοί] 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα σκέλη) 
 
Α.  Κάθε πότε πρέπει να συγκαλείται ετήσια γενική συνέλευση εταιρείας; [5 βαθμοί] 
 
Β.  Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο τρόπο μπορούν τα μέλη εταιρείας να συγκαλέσουν έκτακτη 

γενική συνέλευση της εταιρείας;  [8 βαθμοί] 
 
Γ.  Πόση είναι η ελάχιστη ειδοποίηση που πρέπει να δίδεται για σύγκλιση ετήσιας γενικής συνέλευση 

και πόση για σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης;  [5 βαθμοί] 
 
Δ.  Ποια είναι τα χρονικά πλαίσια πριν από γενική συνέλευση εταιρείας εντός των οποίων δύναται να 

υποβληθεί στην εταιρεία έντυπο διορισμού αντιπροσώπου;   [4 βαθμοί] 
 
Ε.  Ποιο έγγραφο που εκδίδεται από εταιρεία αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη τίτλου σε μετοχές; 

Σε ποιο χρόνο υποχρεούται η εταιρεία να το ετοιμάζει;    [3 βαθμοί] 


