
 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 
 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 
(Να δίδονται ΛΟΓΟΙ

 
 για τις απαντήσεις) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα σκέλη) 
 
Ο κ. Ιωάννου έχει πρόσφατα διοριστεί πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 
ιδιωτικής εταιρείας ΑΒΓ Λίμιτεδ που ασχολείται με εισαγωγές και εξαγωγές. Ενώ 
έχει μακροχρόνια εμπειρία στο εμπόριο, ο κ. Ιωάννου 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. 
Ιωάννου θέλει να ξέρει τα ακόλουθα: 
 
(α) Με ποιο τρόπο και με ποιες διαδικασίες 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) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός μελών που μπορεί να έχει η ΑΒΓ Λίμιτεδ; 
 

[2 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;      
    

                                      [8 βαθμοί] 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Οι σκοποί της εταιρείας ΟΙΚΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα: 
 
"(α) Την κατασκευή επίπλων για οικιακή χρήση." 
 
"(στ) Την εξασφάλιση δανείων για τις ανάγκες των εργασιών της εταιρείας που 
δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των €50,000 ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσό 
εγκρίνει η γενική συνέλευση της εταιρείας." 
 
Ο Θανάσης είναι ο μόνος διοικητικός σύμβουλος της ΟΙΚΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ. Έχει 
συμφωνήσει εκ μέρους της εταιρείας με την εταιρεία SUNAIR LIMITED να 
κατασκευάσει και να παραδώσει στην τελευταία 10,000 καθίσματα για τα 
αεροπλάνα της. 
 
Πριν από την σύναψη της συμφωνίας με την SUNAIR LIMITED, η ΟΙΚΙΑ 
ΛΙΜΙΤΕΔ με απόφαση του Θανάση, κατέβαλε ως δωρεά το ποσό των €10,000 στο 
ταμείο προνοίας των διευθυντικών στελεχών της SUNAIR LIMITED.     
                                                            
Για να μπορέσει να επιτύχει στην κατασκευή των καθισμάτων, η ΟΙΚΙΑ 
ΛΙΜΙΤΕΔ έπρεπε να τροποποιήσει κατά μεγάλο βαθμό την βιομηχανική της 
διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, ο Θανάσης εξασφάλισε δάνειο για την εταιρεία 
ύψους €350,000 από την ΒΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ. 
 
Έχοντας κατασκευάσει μόλις 1,0.00 θέσεις, η ΟΙΚΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ δεν ήταν σε θέση 
να πληρώσει τα χρέη της και τέθηκε υπό εκκαθάριση. Ο Εκκαθαριστής, ζητά τη 
συμβουλή σου αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΟΙΚΙΑ ΛΓΜΙΤΕΔ προς την 
SUNAIR LIMITED και προς την ΒΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, και σχετικά με 
οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν να έχει ο Θανάσης προς την εταιρεία. 
Συμβουλέψτε τον εκκαθαριστή. 
 

[25 βαθμοί] 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη) 
 
Α.     Με ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να συμμορφώνεται το καταστατικό 
εταιρείας για να μπορεί η εταιρεία να θεωρείται ιδιωτική; 
 

[7 βαθμοί] 
 

Β.     Τι συνιστά ανεπιθύμητο όνομα για εγγραφή εταιρείας σύμφωνα με τις 
αποφάσεις των Κυπριακών Δικαστηρίων και την ισχύουσα καθοδήγηση του 
Εφόρου Εταιρειών; 
 

[13 βαθμοί] 
 

Γ.     Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποία διαδικασία μπορεί εταιρεία να 
παραλείψει την λέξη "Λίμιτεδ" από την επωνυμία της; 
 

[5 βαθμοί) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
(Να δοθούν απαντήσεις και στα δύο σκέλη) 
 
Α. "Το άρθρο [33Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113] δεν παρέχει 
δικαιοπρακτικη 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. 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. 
 

[12 βαθμοί] 
 
 
 
 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
(Να απαντηθούν όλα τα μέρη) 
 
Α. Ποια είναι τα είδη γενικών συνελεύσεων εταιρείας (δημόσιας ή ιδιωτικής); Με 
ποιο τρόπο και σε ποια χρονικά πλαίσια (αν υπάρχουν) συγκαλούνται; Πόση 
προειδοποίηση θα πρέπει να δίδεται; 
 

[10 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. Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο τρόπο μπορούν τα μέλη εταιρείας να 
συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας;  

                                                                                 [8 βαθμοί] 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
"Ο κατάλληλος ενάγοντας σε αγωγή που σχετίζεται με ισχυριζόμενη αδικοπραξία κατά 
εταιρείας είναι, εκ πρώτης όψεως, η ίδια η εταιρεία". 
 
Ενόψει της πιο πάνω πρότασης, μπορούν οι μέτοχοι μειοψηφίας σε ιδιωτική 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντα τους; Αν ναι, με ποιο τρόπο ή ποιους τρόπους; Συζητήστε. 
 

[25 βαθμοί] 


