
 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 
 

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 Κώστας είναι ο μόνος διοικητικός σύμβουλος της ιδιωτικής εταιρείας Prodigal 
Limited και κάτοχος του 95% του κεφαλαίου της εταιρείας αυτής. Το υπόλοιπο 
5% ανήκει στην Ελένη, σύζυγο του Κώστα. 
 
Ο Κώστας και η Ελένη έχουν δύο γιους, τον Ανδρέα και τον Βασίλη. Ο Ανδρέας 
εδώ και χρόνια κατοικεί στο εξωτερικό και σπάνια επικοινωνεί με τους δικούς 
του. Ο Βασίλης από την άλλη μόλις τέλειωσε τις σπουδές του ξεκίνησε να 
εργάζεται σκληρά στην Prodigal Limited. 
 
Ο Κώστας τώρα θέλει να εκδώσει μετοχές της Prodigal Limited στους δύο του 
γιους. Επειδή η εταιρεία δεν έχει διαθέσιμα κέρδη, ο Κώστας σκέφτηκε να δοθεί 
δάνειο από την εταιρεία στον καθένα από τους 2 γιους με σκοπό την αγορά 
μετοχών στην εταιρεία. Ζητά την συμβουλή σας. 
 
Α. Συμβουλέψτε τον Κώστα. 
 

[15 βαθμούς] 
 

Β. Ο Κώστας σκέφτεται, εναλλακτικά, αντί να εκδοθούν νέες μετοχές, να 
μεταβιβάσει κάποιες από τις μετοχές του στους γιους του. Ζητά από εσάς να τον 
καθοδηγήσετε ως προς την απαραίτητη διαδικασία. Συμβουλέψτε τον Κώστα. 
 

[10 βαθμούς] 
 

 
 
 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα σκέλη) 
 
Α. Τι πρέπει να αναφέρει και με ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συμμορφώνεται 
το καταστατικό ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές;    
 

                                               [6 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.     
 

                                                                                                             [11 βαθμοί] 
 

Γ. Σύμβαση εκ μέρους εταιρείας πρέπει να γίνεται από την εταιρεία γραπτώς και 
να φέρει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας. Σχολιάστε την ορθότητα (ή μη) της 
πιο πάνω δήλωσης με αναφορά στη νομοθεσία και νομολογία.    

                                                                                           [8 βαθμοί] 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα σκέλη) 
 
Α. Ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει το μητρώο μελών εταιρείας;   

                                         [6 βαθμοί] 
 

Β. Που πρέπει να φυλάσσεται το μητρώο μελών εταιρείας;  
                                                  [4 βαθμοί] 

 
Γ. Πως μπορεί να διορθωθεί το μητρώο μελών εταιρείας;   

                                                    [2 βαθμοί] 
 

Δ. Ποιες εργασίες διεξάγονται συνήθως σε ετήσια γενική συνέλευση εταιρείας;      
 

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

                                                                                        [9 βαθμοί] 
 
 
 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
"Η αρχή της χωριστής νομικής οντότητας των εταιρειών τέθηκε από πολύ παλιά (Salomon 
v. Salomon & Co , 66 L.J. Ch. 35). 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. " 
 
Συζητείστε με αναφορά στην σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 
 

[25 βαθμοί] 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
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: 
"Η 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] 
 



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: 
 
(ι)     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] 
 

Γ. 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] 


