
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 
απαντήσεις σε όλα τα µέρη. Το µέρος Α φέρει 5 βαθµούς και κάθε ένα από τα µέρη Β, Γ, Δ, Ε και 
ΣΤ φέρει 4 βαθµούς.) 
 
1Α.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή σε σχέση µε εµπορική εταιρεία γενικών σκοπών:  
 

(α) Εµπορική εταιρεία γενικών σκοπών δύναται να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, επιχείρηση ή 
επάγγελµα.  

(β)  Εµπορική εταιρεία γενικών σκοπών δύναται να συνάπτει οποιαδήποτε σύµβαση, να 
αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη 
την οποία µπορεί να συνάπτει, να αναλαµβάνει ή να προβαίνει, αντίστοιχα, οποιοδήποτε 
φυσικό πρόσωπο, το οποίο σύµφωνα µε τους νόµους της Δηµοκρατίας έχει το δικαίωµα του 
συµβάλλεσθαι.  

(γ) Εµπορική εταιρεία γενικών σκοπών µπορεί να είναι είτε ιδιωτική είτε δηµόσια εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές.  

(δ) Το ιδρυτικό έγγραφο εµπορικής εταιρείας γενικών σκοπών θα πρέπει, αντί να αναφέρει 
οποιουσδήποτε συγκεκριµένους σκοπούς εργασιών, να αναφέρει ότι ο σκοπός της εταιρείας 
είναι η διεξαγωγή εργασιών ως εµπορική εταιρείας γενικών σκοπών.  

(ε) Το ιδρυτικό έγγραφο εµπορικής εταιρείας γενικών σκοπών δύναται επιπρόσθετα να περιέχει 
οποιουσδήποτε περιορισµούς ή δεσµεύσεις. 

 
1Β.  Ποια πλειοψηφία χρειάζεται για να εγκριθεί πρόταση για παύση διοικητικού συµβούλου εταιρείας;  

 
(α)  Πέραν των µισών των µελών που ψηφίζουν. 
(β)  Όχι µικρότερη των τριών τετάρτων των µελών που ψηφίζουν. 
(γ)  Όχι µικρότερη των τριών τετάρτων του συνόλου των µελών της εταιρείας αν έτσι καθορίζει 

το καταστατικό της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 136Α του περί Εταιρειών Νόµου 
(Ψηφίσµατα για τα οποία απαιτείται µεγαλύτερη πλειοψηφία στο καταστατικό). 

(δ)  Όχι µικρότερη του 90% του συνόλου των µελών της εταιρείας. 
(ε)  Οµόφωνη απόφαση των µελών που ψηφίζουν.  

 
1Γ.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή σε σχέση µε τη φαινόµενη πληρεξουσιότητα; 
 

(α)  Είναι η εξουσία προσώπου όπως φαίνεται σε τρίτους.  
(β)  Απαιτεί απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας.   
(γ)  Μπορεί να επεκτείνει τη ρητή πληρεξουσιότητα κάποιου προσώπου.  
(δ)  Συνάγεται από ρητή παράσταση ή συµπεριφορά µε την οποία η εταιρεία παριστά ότι το 

συγκεκριµένο πρόσωπο είναι αντιπρόσωπος της.  
(ε)  Μπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να ξεπερνά σε έκταση την πραγµατική πληρεξουσιότητα.  
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1Δ.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές εκφράζουν καλύτερα την απόφαση στην υπόθεση Salomon & 

Co. v. Salomon [1897] A.C. 22:  
 

(α)  Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης έχει περιορισµένη ευθύνη για τα χρέη και τις υποχρεώσεις 
της.  

(β)  Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δεν µπορεί να παραχωρεί κυµαινόµενη επιβάρυνση στα µέλη 
της.  

(γ)  Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης αποτελεί αυτοτελή νοµική οντότητα, ανεξάρτητη από τα 
µέλη της.  

(δ)  Ένα µοναδικό µέλος δεν µπορεί να συστήσει εταιρεία περιορισµένης ευθύνης.  
(ε)  Η απόφαση στην υπόθεση Salomon & Co. v. Salomon [1897] A.C. 22 δεν επιτρέπει την άρση 

του εταιρικού πέπλου κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις.  
 
1Ε.   Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις που αφορούν συµβάσεις πριν τη σύσταση εταιρείας είναι ορθή;  

 
(α)  Σύµβαση που συνάφθηκε πριν τη σύσταση εταιρείας έχει ισχύ µόνο αν φέρει την κοινή 

σφραγίδα της εταιρείας.  
(β)  Η δεσµευτικότητα συµβάσεων που έγιναν πριν τη σύσταση της εταιρείας ρυθµίζεται σήµερα 

σύµφωνα µε τις αρχές που παρέθεσε το Ανώτατο Δικαστήριο στην υπόθεση Ανδρέας 
Νεοκλέους & Σία v. Μάριος Αφάµης Γενικές Κατασκευές Λίµιτεδ (2003) 1Γ ΑΑΔ 1663.  

(γ)  Εταιρεία µετά τη σύσταση της δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σύµβαση που συνάφθηκε 
εκ µέρους της πριν τη σύσταση της.  

(δ)  Συµφωνία, η οποία συνάπτεται πριν από τη σύσταση εταιρείας από τα πρόσωπα που 
υπέγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο, επ’ ονόµατι ή για λογαριασµό της υπό σύσταση εταιρείας, 
καθίσταται δεσµευτική για την εταιρεία  από την ηµεροµηνία της συστάσεως της.   

(ε)  Σε περίπτωση που συναφθεί σύµβαση πριν τη σύσταση εταιρείας και τελικά η εταιρεία δε 
συσταθεί, οι υποχρεώσεις που ανελήφθησαν από οποιοδήποτε πρόσωπο επ’ ονόµατι ή για 
λογαριασµό της είναι άκυρες.   

  
1ΣΤ. Αναφορικά µε τη διοίκηση εταιρείας, ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή; 
 

(α)  Ο διαχωρισµός εξουσιών µεταξύ του διοικητικού συµβουλίου και της γενικής συνέλευσης 
εταιρείας εξαρτάται από την ερµηνεία του καταστατικού της.  

(β)  Όπου εξουσίες δίδονται µε το καταστατικό στο διοικητικό συµβούλιο, η γενική συνέλευση 
δεν µπορεί να επέµβει στην άσκηση τους.  

(γ)  Όπου ο περί Εταιρειών Νόµος καθορίζει έγκριση ψηφισµάτων µε συγκεκριµένη πλειοψηφία, 
το καταστατικό εταιρείας δε δύναται να προβλέπει για διαφορετική πλειοψηφία.  

(δ)  Εταιρεία σε γενική συνέλευση µπορεί, µε σύνηθες ψήφισµα να παύσει διοικητικό σύµβουλο 
πριν τη λήξη της θητείας του.  

(ε)  Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει γραµµατέα.  
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 
απαντήσεις σε όλα τα µέρη. Το µέρος Α φέρει 5 βαθµούς και κάθε ένα από τα µέρη Β, Γ, Δ, Ε και 
ΣΤ φέρει 4 βαθµούς.) 
 

 
2Α.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή;  
 
 Με την έκδοση πιστοποιητικού σύστασης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης:   
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(α)  η εταιρεία αποτελεί πλέον νοµική οντότητα που είναι ανεξάρτητη από τα µέλη της.  
(β)  η εταιρεία, στο βαθµό που εξουσιοδοτείται από τα συστατικά της έγγραφα, µπορεί να κατέχει 

κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία.  
(γ)  όσοι προσυπόγραψαν το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας γίνονται τα πρώτα της µέλη.  
(δ)  το πιστοποιητικό αποτελεί µαχητό τεκµήριο ότι όλες οι απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου 

για την εγγραφή της εταιρείας έχουν τηρηθεί.  
(ε)  η εταιρεία έχει εξουσιοδότησή να προβεί σε κάθε πράξη και συναλλαγή που ο νόµος και το 

ιδρυτικό της έγγραφο επιτρέπουν.  
 

2Β.  Σε ποια από τις πιο κάτω περιπτώσεις το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε την άρση του εταιρικού 
πέπλου;  

 
(α)  Για πληρωµή αποζηµίωσης για πλεονασµό, όπου υπάλληλος µιας οικογενειακής εταιρείας 

µεταφέρθηκε σε άλλη εταιρεία, που είχε τους ίδιους µετόχους και τους ίδιους διευθυντές µε 
την πρώτη εταιρεία.  

(β)  Όπου εταιρεία συστήθηκε, ανέλαβε περιουσιακά στοιχεία και εργασίες άλλης εταιρείας µε 
τους ίδιους µετόχους µε σκοπό να αποφύγει να εξοφλήσει τους εξ αποφάσεως πιστωτές της. 

(γ)  Για την επιβολή φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών για διανοµή περιουσίας σε µετόχους 
κατόπιν µείωσης µετοχικού κεφαλαίου. 

(δ)  Για πληρωµή αποζηµίωσης για πλεονασµό µετά από µεταφορά υπαλλήλου µεταξύ 
συνδεδεµένων εταιρειών.  

(ε) Για την αναγνώριση οµίλου εταιρειών ως ενιαία οικονοµική µονάδα για κατακύρωση 
προσφοράς του δηµοσίου σε θυγατρική εταιρεία.  

  
2Γ. Ποιος από τους πιο κάτω παράγοντες ΔΕ διαφέρει µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113; 
 
(α)  Το µέγιστο µετοχικό κεφάλαιο.  
(β)  Το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο.  
(γ)  Ο ελάχιστος αριθµός µελών.  
(δ)  Ο µέγιστος αριθµών µελών.  
(ε)  Ο ελάχιστος αριθµός διοικητικών συµβούλων.  
 

2Δ.  Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή; 
 

(α)  Δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης οφείλει να έχει τουλάχιστον επτά µέλη.  
(β)  Ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης οφείλει να έχει τουλάχιστον δύο µέλη.  
(γ)  Δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης οφείλει να έχει τουλάχιστο δύο διοικητικούς 

συµβούλους.  
(δ)  Ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης οφείλει να έχει τουλάχιστο ένα διοικητικό 

σύµβουλο.  
(ε)  Κάθε εταιρεία, δηµόσια ή ιδιωτική, οφείλει να έχει γραµµατέα.  

 
2Ε. Ποιες από τις πιο κάτω εγκρίσεις απαιτούνται για να αλλάξουν οι διατάξεις του ιδρυτικού 

εγγράφου εταιρείας που αφορούν τους σκοπούς της;  
 

(α)  Ειδικό ψήφισµα και άδεια δικαστηρίου. 
(β)  Έκτακτο ψήφισµα και άδεια του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη. 
(γ)  Ειδικό ψήφισµα και άδεια του Υπουργού Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 
(δ)  Έκτακτο ψήφισµα και άδεια δικαστηρίου. 
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(ε)  Σύνηθες ψήφισµα και άδεια δικαστηρίου και του Υπουργείου Ενέργειας, Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 

 
2ΣΤ.  Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις αποτελεί αυθεντική εξαίρεση στον κανόνα της υπόθεσης Foss 

v. Harbottle και επιτρέπει την έγερση παράγωγης αγωγής; 
 

(α)  Πράξεις που υπερβαίνουν της εξουσίες της εταιρείας (ultra vires) ή είναι παράνοµες.  
(β)  Πράξεις οι οποίες µπορούν να γίνουν µόνο µε έγκριση ειδικής πλειοψηφίας της γενικής 

συνέλευσης της εταιρείας.  
(γ)  Πράξεις που παραβιάζουν τα προσωπικά δικαιώµατα µετόχου ή µετόχων.  
(δ)  Πράξεις που παραβιάζουν το καταστατικό της εταιρείας.  
(ε)  Πράξεις που αποτελούν καταδολίευση της εταιρείας όπου οι αδικοπραγούντες ελέγχουν την 

εταιρεία.   
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 
απαντήσεις σε όλα τα µέρη. Το µέρος Α φέρει 5 βαθµούς και κάθε ένα από τα µέρη Β, Γ, Δ, Ε και 
ΣΤ φέρει 4 βαθµούς.) 
 
Η  “Maddoff 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 5.000 µετοχές στον 
Μπέρνυ και 10.000 στη Ρουθ. Το καταστατικό της εταιρείας είναι ως ο Πίνακας Α.  
 
3Α.  Η Ρουθ θέλει να πωλήσει τις µετοχές της και δε βρίσκει κανένα αγοραστή. Προτείνει να πωλήσει 

τις µετοχές της στην ίδια την εταιρεία. Είναι αυτό δυνατόν;  
 

(α)  Όχι καθότι ιδιωτική εταιρεία δεν µπορεί να κατέχει δικές της µετοχές.  
(β)  Όχι, γιατί πρέπει πρώτα να τις προσφέρει στον Μπέρνυ.  
(γ)  Όχι, γιατί υπάρχει ονοµαστικό κεφάλαιο που δεν έχει ακόµη διατεθεί.  
(δ) Ναι, αλλά µόνο στην ονοµαστική τους αξία.  
(ε)  Ναι, αν αποφασίσει θετικά το διοικητικό συµβούλιο της Maddoff Limited.  

 
3Β.  Ο Μπέρνυ θέλει να εγγραφεί για ακόµη 10.000 µετοχές στην εταιρεία. Δε διαθέτει όµως χρήµατα 

αυτό το διάστηµα και ζητά από την εταιρεία να του δανείσει €10.000 για το σκοπό αυτό. Είναι 
αυτό δυνατόν; 

 
(α)  Όχι καθότι ιδιωτική εταιρεία δεν µπορεί να δανείζει χρήµατα.  
(β)  Όχι, γιατί ιδιωτική εταιρεία δεν µπορεί να δανείζει χρήµατα για αγορά δικών της µετοχών.  
(γ)  Όχι, δηµόσια εταιρεία δεν µπορεί να δανείζει χρήµατα για αγορά δικών της µετοχών. 
(δ) Ναι, εφόσον ο δανεισµός εγκριθεί από τη γενική συνέλευση της Maddoff Limited µε 

πλειοψηφία πέραν του  90% των ψήφων όλων των εκδοµένων µετοχών της εταιρείας 
(ε)  Ναι, αν αποφασίσει θετικά το διοικητικό συµβούλιο της Maddoff Limited.  

 
3Γ. Ο Μπέρνυ και η Ρουθ ζητούν από την εταιρεία να επιστρέψει €5.000 στον κάθε ένα τους ως 
κεφάλαιο που η εταιρεία δε χρειάζεται πλέον. Ποιες από τις πιο κάτω εγκρίσεις απαιτούνται; 

 
(α)  Ειδικό ψήφισµα και άδεια δικαστηρίου. 
(β)  Ειδικό ψήφισµα και άδεια του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη. 
(γ)  Έκτακτο ψήφισµα και άδεια του Υπουργού Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού. 
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(δ) Ειδικό ψήφισµα και άδεια του Υπουργού Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 
(ε)  Έκτακτο ψήφισµα και άδεια δικαστηρίου. 

 
3Δ.  Ο Μπέρνυ ζήτησε γραπτώς από το διοικητικό συµβούλιο, υπό την ιδιότητα του ως µέτοχος της 

εταιρείας, να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας µε σκοπό να προταθεί ψήφισµα 
για τη µείωση του κεφαλαίου της εταιρείας  Είναι υποχρεωµένο το διοικητικό συµβούλιο να 
συγκαλέσει τη συνέλευση που ζητά ο Μπέρνυ;  

 
(α) Ναι, γιατί ο Μπέρνυ είναι διοικητικός σύµβουλος της εταιρείας.  
(β) Ναι, γιατί ο Μπέρνυ είναι µέτοχος της εταιρείας.  
(γ) Ναι, γιατί ο Μπέρνυ κατέχει πάνω από το ένα δέκατο των µετοχών της εταιρείας. 
(δ) Όχι, γιατί ο Μπέρνυ δεν κατέχει 50 τοις εκατό των µετοχών της εταιρείας.  
(ε) Όχι, γιατί η µείωση κεφαλαίου της εταιρείας δεν εξαρτάται από τη γενική συνέλευση.  

 
3E. Ο Μπέρνυ και η Ρουθ επιθυµούν να τροποποιηθεί το κεφάλαιο της εταιρείας ώστε οι µετοχές της να 
αυξηθούν σε 1.000.000 συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,10 έκαστη. Τι είδους µεταβολή 
χρειάζεται και ποιες από τις πιο κάτω εγκρίσεις απαιτούνται; 

 
(α)  Ακύρωση κεφαλαίου και απαιτείται σύνηθες ψήφισµα. 
(β)  Αύξηση κεφαλαίου και απαιτείται ειδικό ψήφισµα. 
(γ)  Αύξηση κεφαλαίου και απαιτείται σύνηθες ψήφισµα.  
(δ)  Υποδιαίρεση µετοχών και απαιτείται σύνηθες ψήφισµα.  
(ε)  Υποδιαίρεση µετοχών και απαιτείται ειδικό ψήφισµα.  
 

3ΣΤ.  Πόση είναι η ελάχιστη ειδοποίηση που θα πρέπει να δοθεί στα µέλη για τη σύγκληση της έκτακτης 
γενικής συνέλευσης στην οποία θα προταθεί µόνο η πρόταση που αναφέρεται στο 3Ε;  

 
(α) 7 ηµέρες.  
(β) 14 ηµέρες.  
(γ) 21 ηµέρες.  
(δ) 28 ηµέρες.  
(ε) 42 ηµέρες.  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
(Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Να απαντηθεί στο ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων. Να δοθούν 
απαντήσεις σε όλα τα µέρη. Το µέρος Α φέρει 5 βαθµούς και κάθε ένα από τα µέρη Β, Γ, Δ, Ε και 
ΣΤ φέρει 4 βαθµούς.) 
 
4Α.  Ποιο από τα πιο κάτω διατάγµατα δύναται να εκδώσει, µεταξύ άλλων, το Δικαστήριο για το 

σκοπό επίλυσης των θεµάτων αναφορικά µε τα οποία υποβλήθηκε αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 
202 του περί Εταιρειών Νόµου;  

 
(α)  Διάταγµα για αγορά µετοχών οποιωνδήποτε µελών της εταιρείας από άλλα µέλη της 

εταιρείας.  
(β)  Διάταγµα για την εκκαθάριση της εταιρείας από το Δικαστήριο.  
(γ)  Διάταγµα για παύση διοικητικών συµβούλων της εταιρείας.  
(δ)  Διάταγµα για αλλαγή ονόµατος της εταιρείας.  
(ε)  Διάταγµα για αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας.  
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4Β.  Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις αναφορικά µε την εγκυρότητα συναλλαγών που συνάπτονται εκ 

µέρους εταιρείας  είναι ορθή; 
 

(α) Η εταιρεία δεσµεύεται έναντι τρίτων από πράξεις των αξιωµατούχων της σε περίπτωση που 
τέτοιες πράξεις δεν εµπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας, έστω και αν το τρίτο πρόσωπο 
γνώριζε ότι οι πράξεις δεν εµπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.   

(β)  Η δηµοσίευση του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της εταιρείας αποτελεί, από µόνη 
της, επαρκή απόδειξη γνώσης από µέρους τρίτου προσώπου ότι συγκεκριµένες πράξεις δεν 
εµπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 

(γ)  Η εταιρεία δεσµεύεται έναντι τρίτων από πράξεις των αξιωµατούχων της, έστω και εάν 
τέτοιες πράξεις ή συναλλαγές δεν εµπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας, εκτός εάν τέτοιες 
πράξεις ή συναλλαγές τελούνται καθ' υπέρβαση των εξουσιών, που ο νόµος παρέχει ή 
επιτρέπει να παρέχονται στους συγκεκριµένους αξιωµατούχους.  

(δ)  Οι εκ του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού, περιορισµοί στις εξουσίες των 
αξιωµατούχων της Εταιρείας, δύνανται να αντιταχθούν έναντι τρίτων προσώπων εάν έχουν 
δηµοσιευτεί.  

(ε)  Καµία από τις πιο πάνω δηλώσεις δεν είναι ορθή.  
 
4Γ. Ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή; 
 

(α)  Εταιρεία δε δύναται να δώσει µέρισµα στους µετόχους της παρά µόνο από κέρδη. 
(β)  Αποτελεί γενικό κανόνα ότι η εταιρεία πρέπει να πληρώνεται για τις µετοχές που εκδίδει µε 

ποσό τουλάχιστον ίσο µε την ονοµαστική αξία των µετοχών. 
(γ)  Δηµόσια εταιρεία δύναται, υπό προϋποθέσεις, να εξαγοράζει δικές τις µετοχές. 
(δ) Αποτελεί προϋπόθεση για έκδοση µετοχών υπό το άρτιο η έγκριση µε ψήφισµα της γενικής 

συνέλευσης το οποίο να έχει επικυρωθεί από το Δικαστήριο. 
(ε) Η µείωση κεφαλαίου εταιρείας έχει ισχύ από την έκδοση του σχετικού διατάγµατος του 

Δικαστηρίου.  
 
4Δ.  Για ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ απαιτείται ειδικό ψήφισµα από το Νόµο; 
 

(α)  Αλλαγή του ονόµατος εταιρείας. 
(β)  Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. 
(γ)  Κήρυξη µερίσµατος.  
(δ)  Μείωση κεφαλαίου. 
(ε)  Απαιτείται για όλα τα πιο πάνω.  

 
4Ε. Σε σχέση µε το τί πρέπει να αναφέρει και µε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συµµορφώνεται το 

ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας, ποια από τις πιο κάτω αναφορές ΔΕΝ είναι ορθή;   
  

(α)  Πρέπει να αναφέρει το όνοµα της εταιρείας.  
(β)  Πρέπει να αναφέρει τους σκοπούς της εταιρείας.  
(γ)  Πρέπει να αναφέρει ότι η ευθύνη των µελών της είναι περιορισµένη. 
(δ) Πρέπει να αναφέρει τα ονόµατα των πρώτων διοικητικών συµβούλων της εταιρείας.  
(ε)  Κάθε πρόσωπο που υπέγραψε ως µέλος το ιδρυτικό έγγραφο πρέπει να γράψει απέναντι από 

το όνοµα του τον αριθµό των µετοχών που λαµβάνει 
 
4ΣΤ.  Ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ εµπίπτει εντός των καθηκόντων πίστεως (fiduciary duties) που οφείλει 

διοικητικός σύµβουλος σε εταιρεία:   
 

(α)  Το καθήκον να ενεργεί µε καλή πίστη (bona fides) για τα συµφέροντα της εταιρείας.  
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(β)  Το καθήκον να ασκεί τις εξουσίες του για το σκοπό που του παραχωρήθηκαν. 
(γ)  Το καθήκον να µην βάζει τον εαυτό του σε θέση όπου το προσωπικό του συµφέρον 

συγκρούεται µε το συµφέρον της εταιρείας.  
(δ)  Το καθήκον να επιβλέπει εργασίες που ανατέθηκαν σε υφισταµένους.  
(ε)  Το καθήκον να µην αποκοµίζει µυστικά κέρδη λόγω της θέσης του.  

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες του περί Εταιρειών Νόµου που σκοπούν στη συντήρηση του µετοχικού 
κεφαλαίου εταιρειών και ποια τα βασικά στοιχεία τους;  

[25 βαθµοί] 
 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
(Να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα µέρη) 
 
Ο Ανδρέας διατηρεί ένα µικρό κατάστηµα οπτικών ειδών. Έχει αποφασίσει να ιδρύσει ιδιωτική εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές στην οποία να µεταβιβάσει την επιχείρηση του καταστήµατος και 
ζητά τη συµβουλή σου στα ακόλουθα ερωτήµατα:  
 
Α.  Επιθυµεί να ονοµάσει την εταιρεία «GOOGLES 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] 
 


