
 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 
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 μέρη) 
 
Ο Ανδρέας διατηρεί ένα μικρό βιβλιοπωλείο. Έχει αποφασίσει να ιδρύσει ιδιωτική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης με μετοχές στην οποία να μεταβιβάσει την επιχείρηση του βιβλιοπωλείου και 
ζητά την συμβουλή σου στα ακόλουθα ερωτήματα:  
 
Α.  Επιθυμεί να ονομάσει την εταιρεία «FACE BOOKS INTERNATIONAL» και θέλει να ξέρει αν 

αυτό είναι δυνατόν.  
[6 βαθμοί] 

 
Β.  Τι πρέπει να αναφέρει και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συμμορφώνεται το ιδρυτικό έγγραφο 

της εταιρείας;   
[7 βαθμοί] 

 
Γ.  Με ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να συμμορφώνεται το καταστατικό της εταιρείας για να μπορεί 

η εταιρεία να θεωρείται ιδιωτική;   
[6 βαθμοί] 

 
 
Δ. Ποια είναι η έννοια της έκφρασης “περιορισμένη ευθύνη” όταν γίνεται αναφορά σε εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης;   
[6 βαθμοί] 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
«Η αρχή της χωριστής νομικής οντότητας των εταιρειών τέθηκε από πολύ παλιά ... Τα Δικαστήρια έχουν 
έκτοτε επιδείξει την προθυμία τους να άρουν το εταιρικό πέπλο όπου η εταιρική ιδιότητα χρησιμοποιείται 
είτε για παράνομο, είτε για ανάρμοστο σκοπό.» Συζητήστε με αναφορά στη νομολογία.    

[25 βαθμοί] 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3  
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη) 
 
Η “Legend Limited” είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. Το εγκεκριμένο 
μετοχικό κεφάλαιο της είναι €100.000 διαιρεμένο σε 100.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η 
κάθε μια.  
 
Από το κεφάλαιο αυτό, η εταιρεία έχει στο παρελθόν εκδώσει μόνο 10.000 μετοχές στον Φοίβο και 
10.000 στον Ιβάν οι οποίοι παραμένουν οι μόνοι μέτοχοι της εταιρείας.  
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Α.  Οι μέτοχοι της εταιρείας θέλουν να εγγραφούν για ακόμη 10.000 μετοχές ο καθένας, αλλά να 

πληρώσουν μόνο €0,80 για κάθε μετοχή. Είναι αυτό δυνατόν;  
[5 βαθμοί] 

 
Β.  Ο Ιβάν θέλει να πωλήσει τις μετοχές του και δεν βρίσκει κανένα αγοραστή. Προτείνει να πωλήσει 

τις μετοχές του στην ίδια την εταιρεία. Είναι αυτό δυνατόν;  
[5 βαθμοί] 

 
Γ.  Ο Φοίβος θέλει να εγγραφεί για ακόμη 10.000 μετοχές στην εταιρεία. Δεν διαθέτει όμως χρήματα 

αυτό το διάστημα και ζητά από την εταιρεία να του δανείσει €10.000 για τον σκοπό αυτό. Με ποιο 
τρόπο μπορεί να το πετύχει;  

[5 βαθμοί] 
 

Δ.  Οι μέτοχοι της εταιρείας θέλουν να ξέρουν πως μπορεί η εταιρεία να χειριστεί το εγκεκριμένο 
αλλά μη εκδομένο κεφάλαιο των €80,000 εάν δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να διατεθεί προς 
έκδοση και παραχώρηση. Συμβουλέψτε τους μετόχους.  

  [3 βαθμοί] 
 

Ε.  Ποια είναι η υποχρέωση Κυπριακών εταιρειών αναφορικά με τη χρήση εταιρικής σφραγίδας σε 
συμβάσεις τις οποίες συνάπτει η εταιρεία; 

  [7 βαθμοί] 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη) 
 
Η εταιρεία Stars Limited έχει ονομαστικό και εκδομένο κεφάλαιο €6.000.000 διαιρεμένο σε 6.000.000 
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μια. Η εταιρεία έχει 3 μετόχους, τον Άντη, τον Γιώργο 
και τον Θεόδωρο, ο καθένας από τους οποίους κατέχει 2.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 
€1 η κάθε μια. Ο Θεόδωρος και ο Γιώργος είναι οι μόνοι διοικητικοί σύμβουλοι της εταιρείας.  
 
Α. Μετά από πρόσφατες οικονομικές επιτυχίες της εταιρείας, ο Άντης θέλει να προτείνει ψήφισμα για 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επιστροφή στους μετόχους του ποσού των 
€3.000.000 ως ποσό που υπερβαίνει τις ανάγκες της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό ζήτησε γραπτώς 
από το διοικητικό συμβούλιο, υπό την ιδιότητα του ως μέτοχος της εταιρείας, να συγκληθεί γενική 
συνέλευση της εταιρείας με σκοπό να προταθεί ψήφισμα για την μείωση του κεφαλαίου.  Ο Άντης 
θέλει να ξέρει τα ακόλουθα: 

  
(i)  Είναι υποχρεωμένο το διοικητικό συμβούλιο να συγκαλέσει την συνέλευση που ζητά ο 

Άντης;  
[2 βαθμούς] 

 
(ii)  Ποιο είδος συνέλευσης θα πρέπει να συγκληθεί;  

[2 βαθμούς] 
 
(iii)  Πως μπορεί να ενεργήσει ο Άντης αν το διοικητικό συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει την 

γενική συνέλευση που ζήτησε;  
[6 βαθμούς] 

 Συμβουλέψτε τον Άντη.  
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Β.  Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει να συγκαλέσει την συνέλευση για να εξεταστεί το θέμα της 

μείωσης του κεφαλαίου της εταιρείας και θέλει να ξέρει τα ακόλουθα:  
 
(i)  Πόση ειδοποίηση πρέπει να δοθεί για την συνέλευση;  
  [2 βαθμούς] 
 
(ii)  Μπορεί να συγκληθεί η γενική συνέλευση και να συνεδριάσει νόμιμα εντός μιας εβδομάδας 

από την σχετική ειδοποίηση;  
[3 βαθμούς] 

 
(iii)  Ποια πλειοψηφία χρειάζεται για να εγκριθεί ως ψήφισμα η πρόταση για μείωση του 

κεφαλαίου;  
[2 βαθμούς] 

 
 
Γ.   Η γενική συνέλευση διεξάγεται κανονικά και εγκρίνεται ψήφισμα για μείωση του κεφαλαίου της 

εταιρείας. Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην συνέχεια για να ισχύει η 
μείωση;  

[8 βαθμούς] 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
(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.  
 
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 Λέων & 
Σία Λίμιτεδ να αγοράσει ποσότητα βοδινού κρέατος έναντι της τιμής των €75,000.  
 
Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Λέων & Σία Λίμιτεδ ανήκει στη στον αδελφό του 
Μίλτου.  
  
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 Λέων & 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] 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
  
Α. Ο κ. Νικολάου είναι κάτοχος του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ιδιωτικής εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης Χ.Α.Μ. Λίμιτεδ. Κατά τα τελευταία 4 χρόνια η εταιρεία λειτουργούσε 
επιχείρηση εστιατορίου και νυκτερινού κέντρου με το όνομα L.L. Leaping Lizards σε ακίνητο που 
ενοικίαζε στην τουριστική  περιοχή της Αγίας Νάπας. Από τον Ιούνιο του 2009, χωρίς την σύμφωνο 
γνώμη του κ. Νικολάου, οι υπόλοιποι μέτοχοι της Χ.Α.Μ. Λίμιτεδ εκχώρησαν την διαχείριση του 
εστιατορίου στην εταιρεία Κ.Λ.Μ. Λίμιτεδ, στην οποία ήταν οι ίδιοι μέτοχοι (όχι όμως ο κ. Νικολάου). 
Ο κ. Νικολάου θεωρεί ότι η Κ.Λ.Μ. Λίμιτεδ οικειοποιήθηκε παράνομα τον εξοπλισμό, εμπορική εύνοια 
και γενικά το ενεργητικό της Χ.Α.Μ. Λίμιτεδ και θέλει να κινηθεί δικαστικά εναντίον της Κ.Λ.Μ. 
Λίμιτεδ αλλά και των μετόχων της. Συμβουλέψτε τον κ. Νικολάου.  
 [13 βαθμοί] 
 
Β. Ο κ. Προκοπίου, εκ των διοικητικών συμβούλων της εταιρείας 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.  

[12 βαθμοί] 
 


