ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY
(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)
ΙΟΥΝΙΟΣ 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 μέρη)
Α. Τι πρέπει να αναφέρει και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συμμορφώνεται
το ιδρυτικό έγγραφο ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές;
[7 βαθμοί]
Β.
Με ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να συμμορφώνεται το καταστατικό
εταιρείας για να μπορεί η εταιρεία να θεωρείται ιδιωτική;
[10 βαθμοί]
Γ.
Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός μετόχων που πρέπει να έχει μια δημόσια
εταιρεία και ποια τα αποτελέσματα σε περίπτωση που οι μέτοχοι δημόσιας
εταιρείας μειωθούν κάτω από αυτόν τον αριθμό;
[8 βαθμοί]
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
"Η υπόθεση Michaelides v. Gavrielides, υπόθεση ενοικιοστασίου, δεν άφησε χώρο για
άρση του εταιρικού πέπλου κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις. Είμαστε της άποψης ότι,
ανεξαρτήτως του τι λέχθηκε στην υπόθεση Michaelides, σε κατάλληλη περίπτωση
μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις στον κανόνα της υπόθεσης Salomon".
Συζητείστε με αναφορά στην σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
[25 βαθμοί]

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη)
Α.
Τι συνιστά ανεπιθύμητο όνομα για εγγραφή εταιρείας σύμφωνα με τις
αποφάσεις των Κυπριακών Δικαστηρίων και την ισχύουσα καθοδήγηση του
Εφόρου Εταιρειών;
[8 βαθμοί]
Β. Με ποιο τρόπο και με ποια διαδικασία μπορεί κάποια ιδιωτική εταιρεία να
αλλάξει εκούσια το όνομα της;
[5 βαθμοί]
Γ. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί ο Έφορος Εταιρειών να υποχρεώσει εταιρεία
να προβεί σε αλλαγή του ονόματος της;
[5 βαθμοί]
Δ. Με ποια διαδικασία και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης να παραλείψει τη λέξη "Λίμιτεδ" από το όνομα της;
[7 βαθμοί]
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη)
Ο κ. Κάμερον έχει πρόσφατα διοριστεί πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου
της ιδιωτικής εταιρείας ΗΒ Εισαγωγές-Εξαγωγές Λίμιτεδ. Ενώ έχει μακροχρόνια
εμπειρία στο εμπόριο, ο κ. Κάμερον σου εκμυστηρεύεται ότι δεν έχει καθόλου
γνώση που σχετίζεται με εταιρικρ 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 το οποίο είναι πλήρως εκδομένο και
εξοφλημένο. Οι εταιρεία έχει δύο μετόχους: τον ίδιο τον κ. Κάμερον, που κατέχει
500,000 μετοχές καθώς και την εταιρεία ΗΠΑ Εμπόριο Λίμιτεδ που κατέχει τις
υπόλοιπες 500,000 μετοχές. Η ΗΠΑ Εμπόριο Λίμιτεδ εξέφρασε την επιθυμία να
αποχωρήσει από μέτοχος της ΗΒ Εισαγωγές-Εξαγωγές Λίμιτεδ. Ο κ. Κάμερον
θέλει να ξέρει τα ακόλουθα:
Α. Μπορεί η ΗΒ Εισαγωγές-Εξαγωγές Λίμιτεδ να χρησιμοποιήσει χρήματα που
έχει στους της τραπεζικούς λογαριασμούς για να αγοράσει τις μετοχές της που
κατέχονται από την ΗΠΑ Εμπόριο Λίμιτεδ;
[6 βαθμοί]
Β. Εναλλακτικά, μπορεί η ΗΒ Εισαγωγές-Εξαγωγές Λίμιτεδ να δανείσει χρήματα
στον κ. Κάμερον για να αγοράσει ο ίδιος τις μετοχές από την ΗΠΑ Εμπόριο
Λίμιτεδ και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

[9 βαθμοί]
Γ. Με ποια διαδικασία μπορεί να επιστραφεί μέρος του εκδομένου κεφαλαίου της
εταιρείας στην ΗΠΑ Εμπόριο Λίμιτεδ, αν το κεφάλαιο αυτό υπερβαίνει τις
ανάγκες της εταιρείας;
[10 βαθμοί]
Συμβουλέψτε τον κ. Κάμερον.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη)
Η εταιρεία General Meetings Limited, ιδρύθηκε την 1/10/2008. Την 31/12/2009
είχε την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση. Το εκδομένο κεφάλαιο της εταιρείας
είναι €1,500. Η εταιρεία έχει 3 μετόχους, τον Ανδρέα, τον Βασίλη και τον Γιώργο,
ο καθένας από τους οποίους κατέχει 500 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1
η κάθε μια. Οι τρεις μέτοχοι είναι επίσης και οι μόνοι διοικητικοί σύμβουλοι της
εταιρείας.
Α. Ποια είναι η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία υποχρεούται
από το νόμο να συγκαλέσει την επόμενη της ετήσια γενική συνέλευση;
[5 βαθμοί]
Β. Ανδρέας θέλει να αλλαχθεί το όνομα της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό ζήτησε
γραπτώς από το διοικητικό συμβούλιο, υπό την ιδιότητα του ως μέτοχος της
εταιρείας, να συγκαλέσει γενική συνέλευση της εταιρείας με σκοπό να προταθεί
ψήφισμα για την αλλαγή του ονόματος της εταιρείας σε "Just Meetings Limited".
Ο Ανδρέας θέλει να ξέρει τα ακόλουθα:
(i) Είναι υποχρεωμένο το διοικητικό συμβούλιο να συγκαλέσει την συνέλευση
που ζητά ο Ανδρέας;
[2 βαθμούς]
(ii) Ποιο είδος συνέλευσης θα πρέπει να συγκληθεί;
[2 βαθμούς]
(in) Πως μπορεί να ενεργήσει ο Ανδρέας αν το διοικητικό συμβούλιο αρνηθεί να
συγκαλέσει την γενική συνέλευση που ζήτησε;
Συμβουλέψτε τον Ανδρέα.

[6 βαθμούς]

Γ. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει να συγκαλέσει την συνέλευση για να
εξεταστεί το θέμα της αλλαγής του ονόματος 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
αλλαγή του ονόματος;
[2 βαθμούς]
(iv)
Σε περίπτωση που εγκριθεί ψήφισμα για αλλαγή του ονόματος, ποιες
κοινοποιήσεις πρέπει να γίνουν και εντός ποιων χρονικών περιθωρίων; Από
πότε έχει ισχύ η αλλαγή του ονόματος;
[3 βαθμούς]
Συμβουλέψτε το διοικητικό συμβούλιο της General Meetings Limited.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα μέρη)
Α. Ο κ. Προκοπίου, εκ των διοικητικών συμβούλων της εταιρείας Cyproveg
Limited που ασχολείται με την κονσερβοποίηση φρούτων και λαχανικών,
συμφώνησε με την εταιρεία Best Fresh Limited να αγοράσει από την τελευταία
για λογαριασμό της Cyproveg Limited 10 τόνους καρπούζια σε συμφωνημένη
τιμή. Όταν η παραγωγή της Best Fresh Limited ήταν έτοιμη για παράδοση, η
Cyproveg Limited αρνήθηκε να παραλάβει τα καρπούζια και ισχυρίστηκε ότι ο
συγκεκριμένος σύμβουλος δεν ήταν υπεύθυνος για την αγορά καρπουζιών.
Συμβουλέψτε την Best Fresh Limited.
[5 βαθμοί]

Β.

Πως θα άλλαζε η απάντηση σας αν:

(i)
Η Cyproveg Limited δραστηριοποιόταν στην καλλιέργεια αλλά όχι στην
συσκευασία φρούτων και λαχανικών;
[5 βαθμοί]
(ii) Ο κ. Προκοπίου ήταν ο κύριος μέτοχος της Best Fresh Limited;
[5 βαθμοί]
Παρά το ότι τελικά ο κ. Προκοπίου ήταν μέτοχος στην Best Fresh Limited και
δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να αγοράζει καρπούζια για την Cyproveg Limited, η
Cyproveg Limited αποδέχτηκε τελικά την παράδοση των καρπουζιών και
πλήρωσε την Best Fresh Limited. Ο κ. Κουής, κάτοχος του 10% των μετοχών της
Cyproveg Limited, διαφωνεί με την απόφαση αυτή και θέλει να ξέρει πως μπορεί
(αν μπορεί) να κινηθεί νομικά; Συμβουλέψτε τον κ. Κουή.
[10 βαθμοί]

