
 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
 
                                                                                                           ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 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) 
 
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 τη 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 2 
"Κάθε μέτοχος σε εταιρεία έχει το δικαίωμα να εγείρει παράγωγη αγωγή κατά προσώπου ή 
"προσώπων που  βλάπτουν την εταιρεία, οποτεδήποτε τέτοια αγωγή είναι προς το 
συμφέρον της εταιρείας. 
Συζητείστε με αναφορά στην σχετική νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου. 
 

(25 βαθμοί] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
(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 συμφωνά 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] 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
(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. Ενω 
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 σε1,000,000 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) 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) 
 
ΕΡΏΤΗΣΗ5                                    
(Να απαντηθούν όλα τα μέρη) 
 
Ο κ. Προκοπίου, εκ των διοικητικών συμβούλων της Cyproveg limited 
συμφώνησε εκ μέρους της εταιρείας με τον κ. Παπακώστα  (ο οποίος είναι 
αγρότης από το Παραλίμνι) να αγοράσει από τον τελευταίο πατάτες σε 
συμφωνημένη τιμή; Η εταιρεία ασχολείται, με κονσερβοποίηση φρούτων και 
λαχανικών. Όταν η παραγωγή του κ. Παπακώστα ήταν έτοιμη προς παράδοση, η 
εταιρεία αρνήθηκε να παραλάβει τις πατάτες και ισχυρίστηκε ότι ο 
συγκεκριμένος σύμβουλος δεν ήταν υπεύθυνος για την αγορά πατατών. 
Συμβουλέψτε τον κ. Παπακώστα.   
 

[15βαθμοί]     
 
Πως θα άλλαζε η απάντηση σας αν: 
 
(α) Η εταιρεία δραστηριοποιόταν στην καλλιέργεια και όχι στην συσκευασία 
φρούτων και λαχανικών; 

[5·βαθμοί] 
 
(β) Ο κ. Παπακώστας είχε πρόσφατα διατελέσει μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της Gyproveg Limited; 
 

[5 βαθμοί] 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Ο Στέφανος είναι ο μόνος διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας Roith Limited 
και κάτοχος του 80% του κεφαλαίου της εταιρείας αυτής. Το υπόλοιπο 20% του 
κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει στον Ντίνο, αδερφό του Στέφανου. 
 
Το ιδρυτικό έγγραφο της Roith Limited περιλαμβάνει μόνο το ακόλουθο σκοπό: 
 
Ή απόκτηση γης και η ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων για οικιστικούς σκοπούς". 
 
Ο Στέφανος συμφώνησε για λογαριασμό της Roith Limited να αγοραστούν 10 
σκάλες αγροτικής γης στην Αγία Βαρβάρα από την εταιρεία Σ&Ο Ακίνητα 



Λίμιτεδ. Ο Στέφανος με την σύζυγο του Όλγα κατέχουν ποσοστό 100% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Σ&Ο Ακίνητα Λίμιτεδ. 
 
Λόγω της εκτίμησης του ότι επίκειται ύφεση στην αγορά οικιστικών ακινήτων, ο 
Στέφανος προέβηκε στην αγορά του ακινήτου με σκοπό να δημιουργηθεί σε αυτό 
φάρμα στρουθοκαμήλων. Διόρισε εκ μέρους της Roith Limited την εταιρεία Frog 
Limited, εμπειρογνώμονες σε αναπτύξεις αυτού του είδους, να προβούν στην 
κατασκευή της φάρμας. 
 
Ο Στέφανος στη συνέχεια μετέβηκε στην Αφρική για να εξασφαλίσει 
στρουθοκαμήλους για τη φάρμα. Εκεί συνάντησε τον 5χρονο ορφανό Αμπέπε. 
Τα φιλάνθρωπα αισθήματα του Στέφανου τον ώθησαν να εκδώσει επιταγή της 
Roith Limited ύψους €10,000 προς κοινωφελή οργανισμό για να 
χρησιμοποιηθούν για την ανατροφή Αμπέπε. Η επιταγή κατατέθηκε από τον 
οργανισμό και τιμήθηκε από την τράπεζα της εταιρείας. 
 
Ο Ντίνος, που εν τω μεταξύ, πληροφορήθηκε για την φάρμα και για τις €10,000, 
θέλει να σταματήσει την ανάπτυξη και να ανακτήσει τα χρήματα. Συμβουλέψτε 
τον Ντίνο.                               .    . 

[25 βαθμοί] 


