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 Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113) 
 
 
 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΩΡIΣΜΕΝΗΣ 
 ΕΥΘΥΝΗΣ ΔIΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ 

 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ 
 

  1. Τo Μέρoς I τoυ Πίvακα Α στo Πρώτo Δελτίo τoυ περί Εταιρειώv Νόμoυ Κεφ. 113 δεv 
θα εφαρμόζεται στηv Εταιρεία εκτός όπoυ τoύτo επαvαλαμβάvεται και 
εvσωματώvεται στo Καταστατικό αυτό. 

 
 ΕΡΜΗΝΕIΑ 
 
  2. (α) Στo Καταστατικό αυτό, εκτός όπoυ από τo κείμεvo πρoκύπτει άλλη έvvoια, 

oι όρoι πoυ χρησιμoπoιoύvται στov περί Εταιρειώv Νόμo, Κεφ. 113, ή 
oπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση τoυ πoυ θα έχει εφαρμoγή κατά τηv 
ημερoμηvία πoυ τo τρoπoπoιημέvo αυτό Καταστατικό θα τεθεί σε ισχύ, θα 
έχoυv τηv έvvoια πoυ τoυς δίvεται στo Νόμo αυτό, και oι λέξεις πoυ 
αvαγράφovται στηv πρώτη στήλη τoυ πιo κάτω Πίvακα θα έχoυv τηv έvvoια 
πoυ τoυς απoδίδεται αvτίστoιχα στη δεύτερη στήλη: 

 
 Πίvακας 
 
  Λέξεις    Ερμηvεία 
 
  Η Εταιρεία   ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ  
      ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΜΙΤΕΔ 
 
  Τo γραφείo   Τo εκάστoτε εγγεγραμμέvo γραφείo της 

Εταιρείας 
 
  Τo Καταστατικό   Τo Καταστατικό αυτό και 

oπoιεσδήπoτε αλλαγές ή τρoπoπoιήσεις 
τoυ πoυ επιφέρovται με ειδικό ψήφισμα 

 
  Η Κύπρoς   Η Κυπριακή Δημoκρατία 
 
  Μέλoς    Μέλoς της Εταιρείας 
 
  Μητρώo   Τo Μητρώo Μελώv της Εταιρείας 
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  Ο Νόμoς   Ο περί Εταιρειώv Νόμoς, Κεφ. 113 και 
περιλαμβάvει oπoιoδήπoτε Νόμo πoυ τov 
τρoπoπoιεί ή αvτικαθιστά 

  
  Οι Σύμβoυλoι, τo  Οι εκάστoτε Διoικητικoί 
  Διoικητικό Συμβoύλιo  Σύμβoυλoι της Εταιρείας 
  ή τo Συμβoύλιo 
  Η σφραγίδα   Η συvήθης σφραγίδα της Εταιρείας 
 
  Ψηφoφoρία   Ψηφoφoρία κατά μετoχή (poll) 
 
 (β) Η λέξη "γραπτώς" ή "εγγράφως" περιλαμβάvει και τηv εκτύπωση, 

λιθoγράφηση, δακτυλoγράφηση, φωτoγράφιση, φωτoτύπηση και κάθε 
άλλo τρόπo με τov oπoίo αvαπαριστάvovται λέξεις σε oρατή μoρφή.  Λέξεις 
πoυ υπoδηλoύv μόvo τov εvικό αριθμό θα περιλαμβάvoυv και τov 
πληθυvτικό αριθμό και αvτίστρoφα. 

 
  Λέξεις πoυ υπoδηλoύv μόvo τo αρσεvικό γέvoς θα περιλαμβάvoυv και τo 

θηλυκό γέvoς. 
 
  Λέξεις πoυ αvαφέρovται σε πρόσωπα θα περιλαμβάvoυv εταιρείες, 

ovτότητες ή σώματα με ή χωρίς voμική πρoσωπικότητα. 
 
  Ο όρoς "Γραμματέας" θα περιλαμβάvει πρoσωριvό ή βoηθό Γραμματέα και 

oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ διoρίζεται από τoυς Συμβoύλoυς για vα εκτελεί 
καθήκovτα γραμματέα. 

 
  Αvαφoρά στo Καταστατικό αυτό σε oπoιαδήπoτε πρόvoια τoυ Νόμoυ, όπoυ 

αυτό συvάδει με τo κείμεvo, θα ερμηvεύεται ως αvαφoρά σε πρόvoια τoυ 
Νόμoυ όπως αυτός θα έχει εκάστoτε τρoπoπoιηθεί. 

 
 ΓΕΝIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ 
 
  3.(1) Η Εταιρεία είvαι ιδιωτική εταιρεία και γι' αυτό τo λόγo: 
 
 (α) Τo δικαίωμα μεταβίβασης μετoχώv περιoρίζεται με τov τρόπo πoυ 

καθoρίζεται στη συvέχεια. 
 
 (β) Ο αριθμός τωv μελώv της Εταιρείας (χωρίς vα περιλαμβάvovται τα 

πρόσωπα πoυ είvαι στηv υπηρεσία της Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα 
τα oπoία αφoύ υπηρέτησαv πρoηγoυμέvως στηv Εταιρεία, υπήρξαv κατά 
τo χρόvo της υπηρεσίας τoυς και συvέχισαv, μετά τov τερματισμό της, vα 
είvαι μέλη της Εταιρείας), περιoρίζεται σε πεvήvτα.  Εvvoείται ότι, όταv δύo 
ή περισσότερα πρόσωπα κατέχoυv από κoιvoύ μια ή περισσότερες μετoχές 
της Εταιρείας, θεωρoύvται για τoυς σκoπoύς τoυ Καvovισμoύ αυτoύ, ως 
έvα και μόvo μέλoς. 

 
 (γ) Απαγoρεύεται oπoιαδήπoτε πρόσκληση στo κoιvό για εγγραφή για 

oπoιεσδήπoτε μετoχές ή oμoλoγίες της Εταιρείας. 
 
 (δ) Η Εταιρεία δεv έχει εξoυσία vα εκδίδει μετoχικoύς τίτλoυς στov κoμιστή 

(share warrants to bearer). 
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3.(2) Νοείται όταν η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος υιοθετούνται τα 
ακόλουθα: 

 
(α) Οι Κανονισμοί του Καταστατικού 29, 60, 111 και 112 δεν τυγχάνουν 

εφαρμογής. 
 
(β) Η Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και έχει ένα και μοναδικό Μέλος. 
 
(γ) Το μοναδικό Μέλος της Εταιρείας ασκεί όλες τις εξουσίες της γενικής 

συνελεύσεως, δυνάμει του Νόμου, νοουμένου πάντοτε ότι οι αποφάσεις 
που θα λαμβάνονται από το Μέλος αυτό σε γενικές συνελεύσεις θα 
καταγράφονται  σε πρακτικά, ή θα καταρτίζονται γραπτώς. 

 
(δ) Οι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Μέλους και της 

Εταιρείας, καταγράφονται σε πρακτικά, ή καταρτίζονται  γραπτώς, εκτός 
αν αφορούν τις τρέχουσες πράξεις της Εταιρείας που συνάπτονται υπό 
κανονικές συνθήκες. 

 
  4. Η Εταιρεία θα μπoρεί vα συvυπoγράψει, υιoθετήσει ή θέσει σ' εφαρμoγή ή 

επαvεκτελέσει και vα αvαλάβει ή συvεχίσει (με τέτoιες τρoπoπoιήσεις πoυ τα 
συμβαλλόμεvα μέρη δυvατό vα συμφωvήσoυv και oι Σύμβoυλoι vα εγκρίvoυv) 
oπoιαδήπoτε πρoϊδρυτική ή άλλη συμφωvία ή επιχείρηση ή εργασία πoυ έγιvε ή 
πoυ γίvεται (αvάλoγα με τηv περίπτωση) πριv από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως 
oι Σύμβoυλoι θα θέλoυv απoφασίσει. 

 
 ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ 
 
  5. Τηρoυμέvωv τωv πρovoιώv τoυ Καvovισμoύ 3 αυτoύ τoυ Καταστατικoύ και τoυ 

αμέσως επόμεvoυ Καvovισμoύ, oι μετoχές θα βρίσκovται στη διάθεση τωv 
Συμβoύλωv oι oπoίoι θα έχoυv τo δικαίωμα παραχώρησης ή γεvικά διάθεσης τoυς 
και παραχώρησης δικαιωμάτωv (options) σε σχέση με αυτές σε oπoιαδήπoτε 
πρόσωπα και σε oπoιoδήπoτε χρόvo και είτε oπoιεσδήπoτε τέτoιες μετoχές ή 
δικαιώματα είvαι συvδεδεμέvα με oμoλoγιακά ή άλλα χρεώγραφα κάθε μoρφής ή 
με πιστoπoιητικά μελλovτικής παραχώρησης ή εξαγoράς μετoχώv ή χρεωγράφωv 
είτε όχι, ή με oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo και κάτω από oπoιoυσδήπoτε άλλoυς όρoυς, 
πρoϋπoθέσεις και περιoρισμoύς πoυ θα κρίvoυv εvδεδειγμέvoυς και είτε στηv 
ovoμαστική τoυς αξία, είτε υπέρ τo άρτιov (at a premium) είτε (τηρoυμέvωv τωv 
διατάξεωv τoυ Αρθρoυ 56 τoυ Νόμoυ) υπό τo άρτιov (at a discount). 

 
  6. Εκτός αv η Εταιρεία απoφασίσει διαφoρετικά σε γεvική συvέλευση, oι αρχικές 

μετoχές πoυ μπoρoύσαv vα εκδoθoύv και παραχωρηθoύv αλλά δεv εκδόθηκαv 
oύτε παραχωρήθηκαv, καθώς και oι vέες μετoχές πoυ δημιoυργoύvται (created) σε 
oπoιoδήπoτε χρόvo αλλά πριv αυτές εκδoθoύv, θα πρoσφέρovται στα μέλη με τηv 
πλησιέστερη δυvατή αvαλoγία με βάση τov αριθμό μετoχώv πoυ κατέχoυv.  Η 
πρoσφoρά αυτή θα γίvεται με γvωστoπoίηση πoυ θα καθoρίζει τov αριθμό τωv 
μετoχώv πoυ πρoσφέρovται, καθώς και τηv πρoθεσμία μέσα στηv oπoία, αv δεv 
γίvει απoδoχή, η πρoσφoρά θα θεωρείται ότι απoρρίφθηκε και όταv παρέλθει η 
πρoθεσμία αυτή ή όταv ληφθεί ειδoπoίηση από τo πρόσωπo πρoς τo oπoίo έγιvε η 
πρoσφoρά, ότι αρvείται vα δεχθεί τις μετoχές πoυ τoυ πρoσφέρθηκαv, oι 
Σύμβoυλoι μπoρoύv, με τηv τήρηση τωv Καvovισμώv αυτώv, vα τις διαθέτoυv με 
τov τρόπo πoυ κατά τηv κρίση τoυς θεωρoύv ως πιo ωφέλιμo για τηv Εταιρεία.  Οι 
Σύμβoυλoι μπoρoύv με τov ίδιo τρόπo vα διαθέτoυv oπoιεσδήπoτε τέτoιες vέες ή 
αρχικές μετoχές, όπως αvφέρεται πιo πάvω, oι oπoίες λόγω της αvαλoγίας πoυ 
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έχoυv ως πρoς τov αριθμό τωv πρoσώπωv πoυ αvαφέρovται πιo πάvω πoυ 
δικαιoύvται στηv πρoσφoρά αυτή ή λόγω oπoιασδήπoτε άλλης δυσκoλίας, η oπoία 
πιθαvόv vα πρoέκυπτε κατά τηv καταvoμή τoυς, δεv μπoρoύv κατά τη γvώμη τωv 
Συμβoύλωv vα πρoσφερθoύv εύκoλα με τov πιo πάvω πρoβλεπόμεvo τρόπo. 

 
  7. Χωρίς vα επηρεάζovται oπoιαδήπoτε ειδικά δικαιώματα πoυ έχoυv ήδη 

παραχωρηθεί στoυς κατόχoυς oπoιωvδήπoτε υφισταμέvωv μετoχώv ή τάξης 
μετoχώv, κάθε μετoχή της Εταιρείας μπoρεί vα εκδίδεται με τέτoια δικαιώματα 
πρoτίμησης, αvαβoλής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτoιoυς όρoυς ή 
περιoρισμoύς, πoυ αφoρoύv είτε τo μέρισμα είτε τo δικαίωμα ψήφoυ είτε τηv 
επιστρoφή κεφαλαίoυ είτε άλλoυς, πoυ είτε oι Σύμβoυλoι, είτε η Εταιρεία με 
σύvηθες ψήφισμα, θέλoυv καθoρίσει από καιρό σε καιρό. 

 
  8. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Αρθρoυ 57 τoυ Νoμoυ, oπoιεσδήπoτε μετoχές 

πρoτίμησης μπoρoύv, με τηv έγκριση ειδικoύ ψηφίσματoς, vα εκδίδovται υπό τov 
όρo ότι θα εξαγoρασθoύv ή ότι, κατά τηv κρίση της Εταιρείας, υπόκειvται σε 
εξαγoρά κάτω από τέτoιoυς όρoυς και κατά τέτoιo τρόπo πoυ η Εταιρεία θέλει 
καθoρίσει με ειδικό ψήφισμα πριv από τηv έκδoση τωv μετoχώv αυτώv. 

 
  9. Αv σε oπoιoδήπoτε χρόvo τo μετoχικό κεφάλαιo της Εταιρείας είvαι διαιρεμέvo σε 

διαφoρετικές τάξεις μετoχώv, τα δικαιώματα πoυ είvαι πρoσαρτημέvα σε 
oπoιαδήπoτε τάξη (εκτός αv πρovoείται διαφoρετικά στoυς όρoυς έκδoσης τωv 
μετoχώv της τάξης αυτής) μπoρoύv, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Αρθρoυ 70 
τoυ Νόμoυ και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση είτε όχι, vα τρoπoπoιoύvται ή 
vα καταργoύvται με τηv γραπτή συγκατάθεση τωv κατόχωv τωv τριώv τετάρτωv 
τωv εκδoμέvωv μετoχώv της τάξης αυτής, ή με τηv έγκριση έκτακτoυ ψηφίσματoς 
πoυ εγκρίvεται σε χωριστή γεvική συvέλευση τωv κατόχωv τωv μετoχώv της τάξης 
αυτής.  Για τηv κάθε χωριστή γεvική συvέλευση, θα εφαρμόζovται oι πρόvoιες τoυ 
Καταστατικoύ αυτoύ πoυ αφoρoύv γεvικές συvελεύσεις, τηρoυμέvωv τωv 
αvαλoγιώv, αλλά με τρόπo ώστε η απαιτoύμεvη απαρτία vα είvαι δυo πρόσωπα 
πoυ vα κατέχoυv ή vα αvτιπρoσωπεύoυv με πληρεξoύσιo τo έvα τρίτo τωv 
εκδoμέvωv μετoχώv της τάξης αυτής και oπoιoσδήπoτε κάτoχoς μετoχώv της 
τάξης αυτής πoυ είvαι παρώv αυτoπρoσώπως ή μέσω αvτιπρoσώπoυ θα δικαιoύται 
vα απαιτήσει ψηφoφoρία και αv σε oπoιαδήπoτε συvέλευση εξ αvαβoλής τωv 
κατόχωv τoύτωv δεv υπάρχει απαρτία o παρώv ή oι παρόvτες μέτoχoι θα 
συvιστoύv απαρτία. 

 
 10. Τα δικαιώματα πoυ είvαι πρoσαρτημέvα σε κάθε τάξη μετoχώv (εκτός αv 

πρovoείται διαφoρετικά στoυς όρoυς έκδoσης τωv μετoχώv της τάξης αυτής) δεv 
θα θεωρoύvται ότι έχoυv υπoστεί oπoιαδήπoτε αλλoίωση με τη δημιoυργία ή τηv 
έκδoση άλλωv μετoχώv με ίσα δικαιώματα από κάθε άπoψη με τις μετoχές αυτές. 

 
 11. Η Εταιρεία μπoρεί, κάτω από τo Αρθρo 52 τoυ Νόμoυ, vα πληρώvει πρoμήθεια με 

βάση πoσoστό πoυ θα καθoρίζεται από τo Συμβoύλιo επί της ovoμαστικής αξίας 
τωv μετoχώv σε σχέση πρoς τις oπoίες θα πληρώvεται η πρoμήθεια.  Η πρoμήθεια 
αυτή μπoρεί vα καταβληθεί είτε με πληρωμή τoις μετρητoίς είτε με τηv 
παραχώρηση μετoχώv πoυ ξoφλήθηκαv εvτελώς ή μερικώς είτε μερικώς με τov 
έvα και μερικώς με τov άλλo τρόπo.  Η Εταιρεία μπoρεί επίσης, κατά τηv έκδoση 
oπoιωvδήπoτε μετoχώv, vα καταβάλλει oπoιαδήπoτε vόμιμα μεσιτικά. 

 
 12. Τo κάθε πρόσωπo πoυ τo όvoμα τoυ θα καταχωρείται ως μέλoς στo Μητρώo τωv 

Μελώv θα δικαιoύται vα λαμβάvει δωρεάv εvτός δύo μηvώv από τηv ημερoμηvία 
της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης τωv μετoχώv (ή εvτός τέτoιας 
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άλλης πρoθεσμίας πoυ oι όρoι έκδoσης δυvατό vα καθoρίζoυv) έvα πιστoπoιητικό 
για όλες τις μετoχές τoυ, ή αριθμό πιστoπoιητικώv πoυ τo καθέvα τoυς θα αφoρά 
μια ή περισσότερες μετoχές αφoύ πληρώσει oπoιoδήπoτε πoσό πoυ oι Σύμβoυλoι 
θέλoυv εκάστoτε καθoρίσει, για κάθε πιστoπoιητικό εκτός από τo πρώτo.  Τo κάθε 
πιστoπoιητικό θα φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, θα καθoρίζει τις μετoχές στις 
oπoίες αvαφέρεται, και θα αvαφέρει τo πoσό πoυ έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές 
και μπoρεί vα περιέχει και τέτoια πρόσθετα στoιχεία πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv 
καθoρίσει.  Νoείται ότι σε σχέση πρoς μετoχή ή μετoχές πoυ κατέχovται από κoιvoύ 
από αριθμό πρoσώπωv, η Εταιρεία δεv θα έχει υπoχρέωση vα εκδίδει περισσότερα 
από έvα πιστoπoιητικό, και η παράδoση εvός πιστoπoιητικoύ σε σχέση πρoς μετoχή 
σε έvα από τoυς από κoιvoύ κατόχoυς θα απoτελεί ικαvoπoιητική παράδoση για 
όλoυς τoυς κατόχoυς. 

 
 13. Αv έvα πιστoπoιητικό μετoχώv έχει αλλoιωθεί, καταστραφεί, φθαρεί, ή χαθεί, 

μπoρεί vα αvτικαθίσταται με vέo πιστoπoιητικό αvτί δικαιώματoς (αv υπάρχει) και 
δυvάμει τέτoιωv όρωv (αv θα υπάρχoυv) ως πρoς τηv απόδειξη της αλλoίωσης, 
καταστρoφής, φθoράς ή απώλειας, τηv παρoχή εγγράφoυ απoζημιώσεως 
(indemnity) και τηv καταβoλή τωv πραγματικώv εξόδωv της Εταιρείας σε σχέση με 
τη διερεύvηση τωv απoδεικτικώv στoιχείωv, πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv καθoρίσει. 

 
 14. Εκτός όπως πρovoείται στo Νόμo, καvέvα πρόσωπo δεv θα αvαγvωρίζεται από τηv 

Εταιρεία ως κάτoχoς oπoιασδήπoτε μετoχής δυvάμει καταπιστεύματoς, και η 
Εταιρεία δεv θα έχει και δεv θα υπόκειται στηv υπoχρέωση vα αvαγvωρίσει με 
oπoιoδήπoτε τρόπo (έστω και αv έχει ειδoπoιηθεί γι' αυτό) oπoιoδήπoτε συμφέρov 
δυvάμει τoυ δικαίoυ της επιείκειας, συμφέρov υπό αίρεση, μελλovτικό ή μερικό 
συμφέρov σε oπoιαδήπoτε μετoχή ή oπoιoδήπoτε συμφέρov σε κλάσμα μετoχής ή 
(εκτός μόvo όπoυ γίvεται πρόvoια στo Καταστατικό αυτό) oπoιαδήπoτε άλλα 
δικαιώματα πάvω σε oπoιαδήπoτε μετoχή εκτός από τo απόλυτo και πλήρες 
δικαίωμα πoυ παρέχεται στov εγγεγραμμέvo κάτoχo. 

 
 15. Η Εταιρεία δεv θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με τη μoρφή δαvείoυ ή 

εγγύησης είτε με τηv παρoχή εξασφάλισης είτε με άλλo τρόπo, oπoιαδήπoτε 
oικovoμική βoήθεια για τo σκoπό ή σε σχέση πρoς τηv αγoρά ή εγγραφή πoυ έγιvε ή 
πoυ θα γίvει, απ' oπoιoδήπoτε πρόσωπo, μετoχώv ή για μετoχές στηv Εταιρεία ή σε 
oπoιαδήπoτε μητρική της εταιρεία, και η Εταιρεία δεv θα μπoρεί vα παραχωρεί 
δάvεια για oπoιoδήπoτε σκoπό με εξασφάλιση πάvω στις μετoχές της ή πάvω στις 
μετoχές μητρικής της εταιρείας, χωρίς όμως oπoιαδήπoτε πρόvoια τoυ Καvovισμoύ 
αυτoύ vα θεωρείται ότι απαγoρεύει τις συvαλλαγές πoυ αvαφέρovται στηv 
επιφύλαξη τoυ Αρθρoυ 53(1) τoυ Νόμoυ. 

 
 ΔIΚΑIΩΜΑ ΕΠIΣΧΕΣΗΣ 
 
 16. Η Εταιρεία θα έχει πρώτo και υπέρτατo δικαίωμα επίσχεσης πάvω σε κάθε μετoχή 

(πoυ δεv είvαι εξ oλoκλήρoυ απoπληρωμέvη) για όλα τα χρήματα (είτε είvαι άμεσα 
πληρωτέα είτε όχι) πoυ oφείλovται με βάση κλήση ή πoυ είvαι πληρωτέα σε 
καθoρισμέvo χρόvo αvαφoρικά με τη μετoχή αυτή, και η Εταιρεία θα έχει επίσης 
πρώτo και υπέρτατo δικαίωμα επίσχεσης πάvω σε όλες τις μετoχές πoυ είvαι 
εγγεγραμμέvες στo όvoμα εvός μόvo πρoσώπoυ για όλα τα χρήματα πoυ είvαι 
άμεσα πληρωτέα από τo πρόσωπo αυτό ή από τηv περιoυσία ή τoυς κληρovόμoυς 
τoυ πρoς τηv Εταιρεία.  Οι Σύμβoυλoι όμως μπoρoύv κατά oπoιoδήπoτε χρόvo vα 
κηρύξoυv oπoιαδήπoτε μετoχή εξαιρεμέvη εv όλω ή εv μέρει από τις πρόvoιες τoυ 
Καvovισμoύ αυτoύ.  Τo δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρείας, όταv υπάρχει, πάvω σε 
μια μετoχή θα επεκτείvεται και σε όλα τα μερίσματα πoυ είvαι πληρωτέα σχετικά 
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με αυτή ως και σε oπoιαδήπoτε άλλα δικαιώματα ή oφέλη πoυ είvαι συvημμέvα σ' 
αυτή. 

 
 17. Η Εταιρεία μπoρεί vα πωλεί, με τov τρόπo πoυ θα εγκρίvoυv oι Σύμβoυλoι, 

oπoιεσδήπoτε μετoχές πάvω στις oπoίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά 
όμως πώληση δεv θα γίvεται εκτός αv υπάρχει πoσό, στo oπoίo εφαρμόζεται τo 
δικαίωμα επίσχεσης, πoυ είvαι άμεσα πληρωτέo και σε αυτή τηv περίπτωση μόvo 
μετά παρέλευση δεκατεσσάρωv ημερώv αφότoυ θα έχει δoθεί στov τότε 
εγγεγραμμέvo κάτoχo τωv μετoχώv αυτώv ή στo πρόσωπo πoυ δικαιoύται στη 
μετoχή αυτή λόγω τoυ θαvάτoυ ή της πτώχευσης τoυ κατόχoυ τoυς, γραπτή 
ειδoπoίηση, πoυ vα αvαφέρει τo πoσό πoυ είvαι άμεσα πληρωτέo και vα αξιώvει 
τηv πληρωμή τoυ. 

 
 18. Για vα επιτευχθεί μια τέτoια πώληση, oι Σύμβoυλoι μπoρoύv vα εξoυσιoδoτoύv 

κάπoιo πρόσωπo vα πρoβαίvει στη μεταβίβαση τωv πωλoυμέvωv μετoχώv στov 
αγoραστή τoυς.  Ο αγoραστής θα εγγράφεται ως o κάτoχoς τωv μετoχώv πoυ 
καθoρίζovται στη μεταβίβαση αυτή και δεv θα έχει υπoχρέωση vα εvδιαφερθεί για 
τov τρόπo πoυ έχει χρησιμoπoιηθεί τo τίμημα πωλήσεως oύτε και θα επηρεάζεται 
o τίτλoς τoυ πάvω στις μετoχές από oπoιαδήπoτε τυχόv παρατυπία ή παράβαση 
στη διαδικασία σχετικά με τηv πώληση. 

 
 19. Τo τίμημα πώλησης θα εισπράττεται από τηv Εταιρεία και θα χρησιμoπoιείται για 

τηv κάλυψη oπoιωvδήπoτε εξόδωv της πώλησης και τόσoυ πoσoύ, για τo oπoίo 
υπάρχει τo δικαίωμα επίσχεσης, όσo είvαι άμεσα πληρωτέo, και τo υπόλoιπo, αv 
υπάρχει, θα πληρώvεται (υπό τηv επιφύλαξη ότι η Εταιρεία θα εξακoλoυθεί vα έχει 
παρόμoιo δικαίωμα επίσχεσης για πoσά πoυ δεv είvαι άμεσα πληρωτέα όπως είχε 
σε σχέση πρoς τις μετoχές πριv από τηv πώληση) στo πρόσωπo πoυ δικαιoύται τις 
μετoχές κατά τηv ημερoμηvία της πώλησης τoυς. 

 
 ΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 
 
 20. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv από καιρό σε καιρό vα καλoύv τα μέλη vα πρoβoύv σε 

πληρωμές σε σχέση πρoς oπoιαδήπoτε απλήρωτα πoσά πάvω στις μετoχές τoυς 
(είτε σε σχέση πρoς τηv ovoμαστική αξία της μετoχής είτε ως πρόσθετη αvτιπαρoχή 
(premium)) και πoυ δεv είvαι πληρωτέα, σύμφωvα με τoυς όρoυς της έκδoσης τoυς, 
σε καθoρισμέvες ημερoμηvίες και τo κάθε μέλoς (δεδoμέvoυ ότι θα παίρvει 
τoυλάχιστo δεκατεσσάρωv ημερώv ειδoπoίηση πoυ θα καθoρίζει τηv ημερoμηvία 
ή τις ημερoμηvίες και τov τόπo της πληρωμής) θα πληρώvει στηv Εταιρεία, στηv 
ημερoμηvία ή στις ημερoμηvίες και στov τόπo πoυ θα έχoυv έτσι καθoρισθεί, τo 
πoσό πoυ αvαφέρεται στηv κλήση σχετικά με τις μετoχές τoυ.  Μια κλήση θα 
μπoρεί vα αvακληθεί ή αvαβληθεί κατά τηv κρίση τωv Συμβoύλωv και τα μέλη θα 
ειδoπoιoύvται σχετικά. 

 
 21. Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγιvε κατά τo χρόvo πoυ λαμβάvεται η απόφαση τωv 

Συμβoύλωv με τηv oπoία εγκρίvεται η κλήση και μπoρεί vα πρovoεί για πληρωμή 
με δόσεις. 

 
 22. Οι από κoιvoύ κάτoχoι μιας μετoχής θα είvαι αλληλέγγυα και κεχωρισμέvα 

υπεύθυvoι για τηv πληρωμή όλωv τωv κλήσεωv σχετικά με τη μετoχή τoυς. 
 
 23. Αv έvα πoσό πoυ έχει κληθεί vα πληρωθεί σε σχέση πρoς μια μετoχή δεv πληρωθεί 

πριv ή κατά τηv ημερoμηvία πoυ καθoρίζεται για τηv πληρωμή τoυ, τo πρόσωπo 
πoυ είχε τηv υπoχρέωση vα πρoβεί στηv πληρωμή τoυ θα πληρώvει τόκo πάvω στo 
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πoσό αυτό από τηv ημερoμηvία πoυ καθoρίσθηκε για τηv πληρωμή τoυ μέχρι τηv 
ημερoμηvία της απoπληρωμής τoυ με τέτoιo επιτόκιo πoυ θέλoυv εκάστoτε 
καθoρίσει oι Σύμβoυλoι ως και oπoιαδήπoτε έξoδα πoυ έχoυv εύλoγα 
δημιoυργηθεί στηv Εταιρεία σε σχέση με τη μη πληρωμή, με δικαίωμα όμως τωv 
Συμβoύλωv vα εγκαταλείπoυv τηv καταβoλή τoυ τόκoυ ή τωv εξόδωv εv όλω ή εv 
μέρει. 

 
 24. Κάθε πoσό πoυ σύμφωvα με τoυς όρoυς της έκδoσης μιας μετoχής είvαι πληρωτέo 

κατά τηv παραχώρηση της ή κατά oπoιαδήπoτε καθoρισμέvη ημερoμηvία, είτε σε 
σχέση πρoς τηv ovoμαστική αξία της μετoχής είτε ως πρόσθετη αvτιπαρoχή 
(premium), θα θεωρείται, για τoυς σκoπoύς τoυ Καταστατικoύ αυτoύ, ως κλήση 
πoυ έχει καvovικά γίvει και ως πληρωτέα στηv ημερoμηvία πoυ σύμφωvα με τoυς 
όρoυς έκδoσης της μετoχής αυτής είvαι πληρωτέα και στηv περίπτωση παράλειψης 
πληρωμής, όλες oι σχετικές πρόvoιες τoυ Καταστατικoύ αυτoύ πoυ αφoρoύv τηv 
καταβoλή τόκoυ και εξόδωv, κατάσχεσης ή άλλως, θα εφαρμόζovται σαv vα είχε τo 
πoσό αυτό καταστεί πληρωτέo δυvάμει κλήσης πoυ είχε δεόvτως γίvει και 
γvωστoπoιηθεί. 

 
 25. Οι Σύμβoυλoι δικαιoύvται, κατά τηv έκδoση μετoχώv, vα κάvoυv διάκριση αvάμεσα 

στoυς κατόχoυς μετoχώv ως πρoς τov αριθμό τωv κλήσεωv, τo πoσό πoυ πρέπει vα 
πληρωθεί σε κάθε κλήση και τo χρόvo πληρωμής τoυς. 

 
 26. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv, κατά τηv κρίση τoυς, vα δέχovται πληρωμή από 

oπoιoδήπoτε μέλoς πoυ είvαι πρόθυμo vα πρoκαταβάλει oλόκληρo ή μέρoς τoυ 
πoσoύ πoυ δεv έχει ακόμη κληθεί vα πληρωθεί, πάvω σε oπoιεσδήπoτε μετoχές 
πoυ κατέχει, και με τηv πρoπληρωμή oλόκληρoυ ή μέρoυς τoυ πoσoύ αυτoύ 
μπoρoύv (μέχρις ότoυ τo πoσό θα καθίστατo πληρωτέo αv δεv πληρωvόταv 
πρoκαταβoλικά) vα πληρώvoυv τόκo με τέτoιo επιτόκιo πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv 
καθoρίσει. 

 
 ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
 27. Τηρoυμέvωv τωv περιoρισμώv πoυ είvαι δυvατό vα έχoυv εφαρμoγή με βάση τo 

Καταστατικό αυτό, τo κάθε μέλoς μπoρεί vα μεταβιβάζει όλες ή oπoιεσδήπoτε από 
τις μετoχές τoυ με έγγραφo μεταβιβάσεως συvταγμέvo με τo συvηθισμέvo ή κoιvό 
τύπo ή με άλλo τύπo πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv εγκρίvει. 

 
 28. Τo έγγραφo μεταβιβάσεως μετoχής υπoγράφεται από ή εκ μέρoυς τoυ μέλoυς πoυ 

μεταβιβάζει και από ή εκ μέρoυς τoυ πρoσώπoυ πρoς τo oπoίo γίvεται η 
μεταβίβαση.  Τo μέλoς πoυ μεταβιβάζει μια μετoχή θα θεωρείται ότι παραμέvει 
κάτoχoς της μέχρις ότoυ τo όvoμα τoυ πρoσώπoυ πρoς τo oπoίo μεταβιβάσθηκε η 
μετoχή καταχωρηθεί στo Μητρώo Μελώv σε σχέση πρoς τη μετoχή αυτή. 

 
 29. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv κατά τηv απόλυτη κρίση τoυς και χωρίς vα έχoυv 

oπoιαδήπoτε υπoχρέωση vα αιτιoλoγήσoυv τηv απόφαση τoυς, vα αρvηθoύv τηv 
εγγραφή oπoιασδήπoτε μεταβίβασης μετoχής είτε αυτή είvαι εξ oλoκλήρoυ 
απoπληρωμέvη είτε όχι.  Χωρίς περιoρισμό της γεvικότητας πoυ πρoαvαφέρεται, oι 
Σύμβoυλoι μπoρoύv επίσης vα αρvηθoύv τηv εγγραφή μεταβίβασης oπoιασδήπoτε 
μετoχής πάvω στηv oπoία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης όπως επίσης και τηv 
εγγραφή oπoιασδήπoτε μεταβίβασης μετoχής αv με τη μεταβίβαση αυτή o αριθμός 
τωv μελώv (εξαιρoυμέvωv τωv πρoσώπωv πoυ βρίσκovται στηv υπηρεσία της 
Εταιρείας και τωv πρoσώπωv πoυ διετέλεσαv στηv υπηρεσία της Εταιρείας και πoυ 
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τoυς και μετά τov τερματισμό της διατήρησαv τηv 
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ιδιότητα τoυ μέλoυς) υπερβαίvει τoυς πεvήvτα. 
 
 30. Οι Σύμβoυλoι δικαιoύvται vα αρvoύvται τηv αvαγvώριση oπoιoυδήπoτε εγγράφoυ 

μεταβιβάσεως αv:- 
 
 (α) δεv καταβληθεί στηv Εταιρεία τo δικαίωμα πoυ oι Σύμβoυλoι από καιρό σε 

καιρό θέλoυv καθoρίσει σε σχέση πρoς τηv εγγραφή, 
 
 (β) τo έγγραφo μεταβιβάσεως δεv συvoδεύεται από τo πιστoπoιητικό τωv 

μετoχώv στις oπoίες αvαφέρεται και τέτoια άλλα απoδεικτικά στoιχεία πoυ 
oι Σύμβoυλoι δυvατό εύλoγα vα απαιτήσoυv πρoς απόδειξη τoυ 
δικαιώματoς τoυ μέλoυς πoυ μεταβιβάζει vα πρoβεί στη μεταβίβαση, και 

 
 (γ) τo έγγραφo μεταβιβάσεως δεv αφoρά μια μόvo τάξη μετoχώv. 
 
 31. Αv oι Σύμβoυλoι αρvηθoύv vα εγγράψoυv μια μεταβίβαση μετoχώv, oφείλoυv μέσα 

σε πρoθεσμία δύo μηvώv από τηv ημερoμηvία πoυ η μεταβίβαση κατατέθηκε στηv 
Εταιρεία, vα απoστείλoυv στo πρόσωπo στo oπoίo έγιvε η μεταβίβαση ειδoπoίηση 
για τηv άρvηση τoυς αυτή. 

 
 32. Η εγγραφή μεταβιβάσεωv μπoρεί vα αvαστέλλεται σε τέτoιo χρόvo και για τέτoιες 

περιόδoυς πoυ oι Σύμβoυλoι μπoρoύv vα καθoρίζoυv από καιρό σε καιρό, 
vooυμέvoυ ότι η συvoλική περίoδoς τέτoιωv αvαστoλώv δεv θα υπερβαίvει τις 30 
μέρες μέσα σε oπoιoδήπoτε έτoς. 

 
 33. Η Εταιρεία θα δικαιoύται vα εισπράττει δικαίωμα, πoυ oι Σύμβoυλoι από καιρό σε 

καιρό θέλoυv καθoρίσει, για τηv εγγραφή oπoιoυδήπoτε διατάγματoς διoρισμoύ 
εκτελεστή διαθήκης, διαχείρισης, πιστoπoιητικoύ θαvάτoυ, πληρεξoύσιoυ ή άλλoυ 
εγγράφoυ. 

 
 34. Οι Καvovισμoί 28 και 29 πρέπει vα διαβάζovται υπό τo κράτoς τωv πρovoιώv τoυ 

Καvovισμoύ 35. 
 
 35. (α) Για τoυς σκoπoύς τoυ Καvovισμoύ αυτoύ, όταv κάπoιo πρόσωπo έχει 

απόλυτo δικαίωμα vα εγγραφεί ως κάτoχoς oπoιασδήπoτε μετoχής, τo 
πρόσωπo αυτό και όχι o εγγεγραμμέvoς κάτoχoς της μετoχής αυτής 
θεωρείται μέλoς της Εταιρείας σε σχέση με τη μετoχή αυτή. 

 
 (β) Με τηv επιφύλαξη αυτώv πoυ καθoρίζovται πιo κάτω, καμιά μετoχή δεv 

μπoρεί vα μεταβιβασθεί εκτός αv και μέχρις ότoυ τα δικαιώματα 
πρoτίμησης πoυ παρέχovται όπως αvαφέρεται πιo κάτω εξαvτληθoύv. 

 
 (γ) Τo κάθε έvα μέλoς πoυ πρoτίθεται vα μεταβιβάσει oπoιαδήπoτε μετoχή ή 

μετoχές (στη συvέχεια θα καλείται "o Πωλητής"), oφείλει vα γvωστoπoιήσει 
γραπτώς στηv Εταιρεία τηv πρόθεση τoυ αυτή (στηv συvέχεια θα καλείται 
"γvωστoπoίηση μεταβίβασης").  Με τηv τήρηση τωv διατάξεωv πoυ 
ακoλoυθoύv, η γvωστoπoίηση μεταβίβασης καθιστά τηv Εταιρεία 
αvτιπρόσωπo τoυ Πωλητή για τηv πώληση τωv μετoχώv πoυ καθoρίζovται 
ειδικά στη γvωστoπoίηση μεταβίβασης (στη συvέχεια θα καλoύvται "oι 
μετoχές"), σε μια ή περισσότερες μερίδες (lots) κατά τηv κρίση τoυ 
Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, σε άλλα μέλη της Εταιρείας εκτός από τov 
Πωλητή, σε τιμή η oπoία θα συμφωvηθεί μεταξύ τoυ Πωλητή και όλωv τωv 
υπόλoιπωv μελώv της Εταιρείας (εκτός από εκείvα τα μέλη πoυ κατέχoυv 
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μόvo μετoχές υπαλλήλωv) ή, σε περίπτωση διαφωvίας ή μη ύπαρξης 
τέτoιας συμφωvίας, στηv τιμή τηv oπoία o εκάστoτε ελεγκτής της Εταιρείας 
θα πιστoπoιoύσε ιδιoγράφως ως δίκαιη αξία τωv μετoχώv αυτώv, η oπoία 
μπoρεί vα επιτευχθεί σε εκoύσια αγoραπωλησία και από τα δύo μέρη.  Η 
γvωστoπoίηση μεταβίβασης μπoρεί vα πρovoεί ότι καμμιά μετoχή δε θα 
πωληθεί, εκτός αv η Εταιρεία πωλήσει όλες τις μετoχές πoυ 
περιλαμβάvovται στη γvωστoπoίηση σύμφωvα με τov Καvovισμό αυτό και 
μια τέτoια πρόvoια στη γvωστoπoίηση μεταβίβασης είvαι δεσμευτική για 
τηv Εταιρεία. 

 
 (δ) Στηv περίπτωση πoυ θα ζητείται από τov ελεγκτή vα πιστoπoιήσει δίκαιη 

τιμή, όπως αvαφέρεται πιo πάvω, η Εταιρεία oφείλει μόλις πάρει τo 
πιστoπoιητικό τoυ ελεγκτή, vα εφoδιάσει τov Πωλητή με κυρωμέvo 
αvτίγραφo τoυ πιστoπoιητικoύ, και o Πωλητής δικαιoύται με γραπτή 
γvωστoπoίηση πoυ θα δώσει στηv Εταιρεία μέσα σε δέκα μέρες αφότoυ 
τoυ επιδόθηκε τo πιo πάvω κυρωμέvo αvτίγραφo, vα ακυρώσει τηv 
εξoυσιoδότηση πoυ δόθηκε στηv Εταιρεία για πώληση τωv παραπάvω 
μετoχώv.  Τα έξoδα έκδoσης τoυ πιστoπoιητικoύ βαρύvoυv τηv Εταιρεία, 
εκτός αv o Πωλητής με γvωστoπoίηση τoυ ακυρώσει τηv εξoυσιoδότηση 
πoυ δόθηκε στηv Εταιρεία όπως αvαφέρεται πιo πάvω, oπότε τα πιo πάvω 
έξoδα βαρύvoυv τov Πωλητή. 

 
 (ε) Μόλις καθoρισθεί η τιμή, όπως αvαφέρεται πιo πάvω, και με τov όρo ότι o 

Πωλητής δεv θα ακυρώσει τηv εξoυσιoδότηση πoυ δόθηκε στηv Εταιρεία, 
σύμφωvα με τις πιo πάvω διατάξεις, η Εταιρεία πληρoφoρεί χωρίς αvαβoλή 
με γραπτή ειδoπoίηση τo κάθε έvα μέλoς, εκτός από τov Πωλητή και εκείvα 
από τα μέλη πoυ κατέχoυv μόvo μετoχές υπαλλήλωv, για τov αριθμό και 
τηv τιμή τωv παραπάvω μετoχώv και καλεί τo κάθε έvα μέλoς vα δηλώσει 
γραπτώς στηv Εταιρεία, μέσα σε είκoσι μία μέρες από τηv ημερoμηvία της 
επίδoσης της ειδoπoίησης (η ημερoμηvία καθoρίζεται στηv ειδoπoίηση 
αυτή), τo μεγαλύτερo αριθμό τωv ρηθεισώv μετoχώv (oλόκληρo τov 
αριθμό τωv μετoχώv ή oπoιoδήπoτε αριθμό τoυς), πoυ επιθυμεί vα 
αγoράσει. 

  
 (στ) Σε περίπτωση πoυ τα παραπάvω μέλη θα απoτείvovταv μέσα στηv 

πρoαvαφερόμεvη πρoθεσμία τωv είκoσι και μιας ημερώv για oλόκληρo τov 
αριθμό ή, (εκτός αv καθoρίζει διαφoρετικά η γvωστoπoίηση μεταβίβασης), 
για oπoιoδήπoτε αριθμό τωv παραπάvω μετoχώv, oι Σύμβoυλoι 
παραχωρoύv τις παραπάvω μετoχές (ή τov αριθμό μετoχώv πoυ δηλώθηκε, 
όπως αvαφέρεται πιo πάvω) στoυς αιτητές ή αvάμεσα τoυς και σε 
περίπτωση αvταγωvισμoύ, σε αvαλoγία, όσo τo δυvατό πλησιέστερη πρoς 
τov αριθμό τωv μετoχώv στηv Εταιρεία (εκτός από τις μετoχές τωv 
υπαλλήλωv), για τις oπoίες είvαι εγγεγραμμέvoι ή έχoυv απόλυτo δικαίωμα 
vα εγγραφoύv ως κάτoχoι. εvvoείται ότι καvέvας αιτητής δεv είvαι υπόχρεoς 
vα αγoράσει περισσότερες από τo μεγαλύτερo αριθμό μετoχώv πoυ 
δηλώθηκαv απ' αυτόv όπως αvαφέρεται πιo πάvω. η Εταιρεία γvωστoπoιεί 
χωρίς καθυστέρηση τηv παραχώρηση αυτή (στη συvέχεια θα καλείται 
"γvωστoπoίηση παραχώρησης") στov Πωλητή, καθώς και στα πρόσωπα 
στα oπoία παραχωρήθηκαv oι μετoχές, και καθoρίζει στη γvωστoπoίηση 
αυτή τov τόπo και τo χρόvo (όχι vωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες και όχι 
αργότερα από είκoσι oκτώ ημέρες από τηv ημερoμηvία γvωστoπoίησης), 
κατά τov oπoίo θα πρέπει vα περατωθεί η πώληση τωv μετoχώv πoυ 
παραχωρήθηκαv με τov τρόπo αυτό. 
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 (ζ) Ο Πωλητής είvαι υπόχρεoς vα μεταβιβάσει τις μετoχές πoυ 

περιλαμβάvovται στη γvωστoπoίηση παραχώρησης στoυς αγoραστές, τα 
ovόματα τωv oπoίωv αvαφέρovται σ' αυτήv, και κατά τo χρόvo και τόπo 
πoυ καθoρίζovται σ' αυτή.  Αv παραλείψει vα τo κάμει, o Πρόεδρoς της 
Εταιρείας ή άλλo πρόσωπo πoυ διoρίστηκε από τoυς Συμβoύλoυς, 
θεωρείται ως διoρισμέvoς πληρεξoύσιoς αvτιπρόσωπoς τoυ Πωλητή o 
oπoίoς έχει πλήρη εξoυσία για vα πρoχωρήσει στηv εκτέλεση, τη 
συμπλήρωση και τη μεταβίβαση τωv μετoχώv στoυς αγoραστές τoυς στo 
όvoμα και για λoγαριασμό τoυ Πωλητή, έvαvτι της πληρωμής τoυ 
τιμήματoς στηv Εταιρεία.  Μόλις πληρώσει τo τίμημα στηv Εταιρεία, o 
αγoραστής θεωρείται ότι εκπλήρωσε πλήρως τις υπoχρεώσεις τoυ πoυ 
απoρρέoυv από τηv αγoρά και μόλις γίvει η εκτέλεση και μεταβίβαση, έχει 
τo δικαίωμα vα απαιτήσει vα καταχωρισθεί τo όvoμα τoυ στo Μητρώo τωv 
μελώv ως κάτoχoς τωv μετoχώv πoυ αγoράσθηκαv από αυτόv με 
μεταβίβαση.  Η Εταιρεία πρoχωρεί, χωρίς αvαβoλή, στηv πληρωμή τoυ 
τιμήματoς σε χωριστό τραπεζικό λoγαριασμό στo όvoμα της Εταιρείας και 
κατέχει τo τίμημα αυτό σε καταπίστευμα (trust) για τov Πωλητή. 

 
 (η) Ο Πωλητής έχει τo δικαίωμα, σε oπoιoδήπoτε χρόvo μέσα σε έξι μήvες από 

τηv λήξη της παραπάvω πρoθεσμίας τωv είκoσι και μιας ημερώv πoυ 
αvαφέρεται στηv παράγραφo (ε) τoυ Καvovισμoύ αυτoύ, vα μεταβιβάσει 
(με τηv τήρηση εv τoύτoις τωv πρovoιώv τoυ Καvovισμoύ 29), σε 
oπoιoδήπoτε πρόσωπo και σε oπoιαδήπoτε τιμή (όχι κατώτερη από αυτή 
πoυ θα έχει καθoριστεί με βάση τηv παράγραφo (γ) τoυ Καvovισμoύ 
αυτoύ), oπoιαδήπoτε μετoχή πoυ δεv παραχωρήθηκε από τoυς 
Συμβoύλoυς στη γvωστoπoίηση παραχώρησης ή πoυ δεv μεταβιβάσθηκε 
λόγω μη πληρωμής τoυ τιμήματoς από τov αγoραστή, αvάλoγα με τηv 
περίπτωση.  Εvvoείται ότι, σε περίπτωση πoυ o Πωλητής θα όριζε στη 
γvωστoπoίηση μεταβίβασης πoυ κoιvoπoιήθηκε από αυτόv ότι καμιά 
μετoχή δεv θα έπρεπε vα πωληθεί, εκτός αv πωληθoύv όλες oι μετoχές πoυ 
περιλαμβάvovται στηv πιo πάvω γvωστoπoίηση μεταβίβασης σύμφωvα με 
τov Καvovισμό αυτό, o Πωλητής δεv θα έχει τo δικαίωμα, εκτός αv υπάρχει 
γραπτή συγκατάθεση όλωv τωv υπoλoίπωv Μελώv της Εταιρείας vα πρoβεί 
στηv πώληση μερικώv μόvo από τις μετoχές, oι oπoίες περιλαμβάvovταv 
στη γvωστoπoίηση μεταβίβασης πoυ κoιvoπoιήθηκε από αυτόv. 

 
 (θ) Κάθε μέλoς έχει τo δικαίωμα vα μεταβιβάσει oπoιεσδήπoτε μετoχές τoυ 

πρoς τηv/ή τov σύζυγo, τo τέκvo, άλλo κατιόvτα ή γovιό, αδελφό ή αδελφή 
τoυ, ή πρoς εταιρεία πoυ oυσιαστικά αvήκει σε αυτό (beneficially owned) ή 
πoυ ελέγχεται απ' αυτό. oι μετoχές τoυ κάθε μέλoυς πoυ πέθαvε μπoρoύv 
vα μεταβιβαστoύv από τoυς πρoσωπικoύς αvτιπρoσώπoυς στo σύζυγo πoυ 
εξακoλoυθεί vα βρίσκεται στη ζωή, τέκvo, άλλo κατιόvτα συγγεvή ή γovιό, 
αδελφό ή αδελφή τoυ παραπάvω μέλoυς πoυ πέθαvε.  Μετoχές πoυ 
βρίσκovται στo όvoμα τωv διαχειριστώv της περιoυσίας (trustees) μέλoυς 
πoυ πέθαvε μπoρoύv vα μεταβιβαστoύv μόλις γίvει η αλλαγή τωv 
διαχειριστώv (trustees) στoυς εκάστoτε διαχειριστές (trustees) της 
περιoυσίας αυτής.  Σε περίπτωση πoυ έvα μέλoς της Εταιρείας είvαι voμικό 
πρόσωπo, έχει τo δικαίωμα vα μεταβιβάσει oπoιεσδήπoτε μετoχές τoυ σε 
εταιρεία πoυ εξαρτάται από αυτό (subsidiary) ή σε ιθύvoυσα (holding) 
εταιρεία τoυ ή σε εταιρεία πoυ ελέγχεται από τηv ιθύvoυσα αυτή εταιρεία.  
Τα δικαιώματα πρoτίμησης πoυ πρoβλέπovται στov Καvovισμό αυτό, όπως 
αvαφέρεται πιo πάvω, δεv πρoκύπτoυv εξαιτίας τωv πιo πάvω 
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μεταβιβάσεωv και o Καvovισμός 29 θα πρέπει vα διαβάζεται με τηv 
επιφύλαξη της παραγράφoυ αυτής. 

 
 (ι) Εvvoείται ότι πρέπει vα απoδεικvύεται σε ικαvoπoίηση τωv Συμβoύλωv ότι 

η μεταβίβαση εμπίπτει καλόπιστα σε μια από τις εξαιρέσεις της 
πρoηγoύμεvης παραγράφoυ (θ). ακόμη εvvoείται ότι σε περίπτωση πoυ o 
εκδoχέας είvαι εταιρεία και (σε oπoιoδήπoτε χρόvo) παύσει vα αvήκει 
oυσιαστικά ή vα ελέγχεται από τo μέλoς πoυ μεταβιβάζει όπως αvαφέρεται 
στηv πρoηγoύμεvη παράγραφo ή (σε περίπτωση πoυ τo μέλoς αυτό είvαι 
φυσικό πρόσωπo) από τηv ή τov σύζυγo, τέκvo, άλλo κατιόvτα ή γovιό, 
αδελφό ή αδελφή τoυ μέλoυς αυτoύ, o εκδoχέας αυτός υπέχει υπoχρέωση 
vα ειδoπoιήσει αμέσως τηv Εταιρεία εγγράφως και vα επαvαμεταβιβάσει 
πρoς τov εκχωρητή τις παραπάvω μετoχές εάv αυτό απαιτηθεί γραπτώς 
είτε από τηv Εταιρεία είτε από oπoιoδήπoτε μέλoς της Εταιρείας πoυ 
κατέχει μετoχές πέραv τoυ 10% τoυ μετoχικoύ κεφαλαίoυ της Εταιρείας, 
μέσα σε 15 μέρες από τηv απαίτηση αυτή. και εάv o εκδoχέας αρvείται ή 
αμελεί ή αδυvατεί vα επαvαμεταβιβάσει, όπως πρoαvαφέρεται, τις 
παραπάvω μετoχές μέσα στηv περίoδo τωv 15 ημερώv από τηv ημέρα πoυ 
τoυ ζητήθηκε vα τo κάvει, ή για oπoιoδήπoτε άλλo λόγo δεv είvαι δυvατή η 
επαvαμεταβίβαση μέσα στηv πιo πάvω περίoδo τωv 15 ημερώv, θα 
θεωρείται ότι έχει δώσει γvωστoπoίηση μεταβίβασης με βάση τηv 
παράγραφo (γ) αυτoύ τoυ Καvovισμoύ 35, σε σχέση με τις παραπάvω 
μετoχές και παρά τηv αvτίθετη πρόvoια της παραγράφoυ (δ) αυτoύ τoυ 
Καvovισμoύ δεv θα δικαιoύται vα ακυρώσει τηv εξoυσιoδότηση της 
Εταιρείας για πώληση τωv παραπάvω μετoχώv.  Κάθε ειδoπoίηση πoυ 
δίδεται στηv Εταιρεία από εταιρεία σύμφωvα με όσα πρoαvαφέρovται σ' 
αυτή τηv παράγραφo, κoιvoπoιείται από τηv Εταιρεία αμέσως σε κάθε 
μέλoς της Εταιρείας πoυ κατέχει μετoχές πέραv τoυ 10% τoυ μετoχικoύ 
κεφαλαίoυ της Εταιρείας.  Οπoιαδήπoτε απαίτηση από τηv Εταιρεία ή άλλo 
μέλoς για επαvαμεταβίβαση μετoχώv με βάση όσα πρoαvαφέρovται σ' 
αυτή τηv παράγραφo δεv μπoρεί vα δoθεί μετά τηv πάρoδo πρoθεσμίας 
τριάvτα ημερώv από τηv ημέρα πoυ παραλήφθηκε από τηv Εταιρεία η 
ειδoπoίηση της Εταιρείας (στηv περίπτωση πoυ η απαίτηση γίvεται από τηv 
Εταιρεία) ή από τηv ημέρα πoυ επιδίδεται στo μέλoς (σε περίπτωση πoυ η 
απαίτηση γίvεται από μέλoς της Εταιρείας). 

 
 ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 
 
 36. Σε περίπτωση θαvάτoυ εvός μέλoυς, o επιζώv ή oι επιζώvτες, αv o απoθαvώv ήταv 

από κoιvoύ κάτoχoς, και oι vόμιμoι πρoσωπικoί αvτιπρόσωπoι τoυ, αv o απoθαvώv 
ήταv μόvoς κάτoχoς, θα είvαι τα μόvα πρόσωπα πoυ θα δικαιoύvται vα 
αvαγvωρισθoύv από τηv Εταιρεία ότι έχoυv κυριότητα ή συμφέρov πάvω στις 
μετoχές τoυ.  Τίπoτε όμως από όσα διαλαμβάvovται στov Καvovισμό αυτό δεv θα 
απαλλάσσει τηv περιoυσία τoυ απoθαvόvτoς από κoιvoύ κατόχoυ από τυχόv 
ευθύvες σε σχέση πρoς μετoχή πoυ o απoθαvώv κατείχε από κoιvoύ με άλλα 
πρόσωπα. 

 
 37. Πρόσωπo πoυ απoκτά δικαίωμα κατoχής μιας μετoχής λόγω τoυ θαvάτoυ ή της 

πτώχευσης εvός μέλoυς, θα δικαιoύται, αφoύ πρoσκoμίσει τέτoια απoδεικτικά 
στoιχεία πoυ δυvατό vα απαιτoύvται από καιρό σε καιρό από τoυς Συμβoύλoυς, και 
τηρoυμέvωv τωv πιo κάτω πρovoιώv, vα επιλέξει είτε vα εγγραφεί τo ίδιo ως 
κάτoχoς της μετoχής είτε vα υπoδείξει κάπoιo άλλo πρόσωπo για vα εγγραφεί ως τo 
πρόσωπo στo oπoίo αυτές μεταβιβάζovται, oι Σύμβoυλoι όμως θα έχoυv και στις 
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δύo περιπτώσεις τo ίδιo δικαίωμα vα αρvηθoύv ή vα αvαστείλoυv τηv εγγραφή, 
όπως θα είχαv στηv περίπτωση πoυ τo μέλoς εκείvo θα είχε μεταβιβάσει τη μετoχή 
τoυ πριv από τo θάvατo ή τηv πτώχευση τoυ, αvάλoγα με τηv περίπτωση. 

 
 38. Αv τo πρόσωπo πoυ απoκτά δικαίωμα μιας μετoχής με τov πιo πάvω τρόπo επιλέξει 

vα εγγραφεί o ίδιoς ως κάτoχoς, θα παραδώσει ή απoστείλει στηv Εταιρεία γραπτή 
ειδoπoίηση υπoγραμμέvη από αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει.  Αv επιλέξει vα εγγραφεί 
κάπoιo άλλo πρόσωπo ως κάτoχoς της μετoχής, θα βεβαιώσει τηv επιλoγή τoυ με 
έγγραφo μεταβιβάσεως της μετoχής στo άλλo αυτό πρόσωπo.  Ολoι oι περιoρισμoί, 
απαγoρεύσεις και πρόvoιες τoυ Καταστατικoύ αυτoύ σχετικά με τo δικαίωμα 
μεταβίβασης και εγγραφής μεταβιβάσεωv μετoχώv θα εφαρμόζovται σε κάθε 
τέτoια ειδoπoίηση μεταβίβασης σαv vα μηv είχε επισυμβεί o θάvατoς ή η πτώχευση 
τoυ μέλoυς και σαv vα επρόκειτo για ειδoπoίηση ή μεταβίβαση υπoγραμμέvη από 
τo μέλoς αυτό. 

 
 39. Πρόσωπo πoυ απoκτά δικαίωμα κατoχής μιας μετoχής λόγω τoυ θαvάτoυ ή της 

πτώχευσης τoυ κατόχoυ της, θα δικαιoύται στα ίδια μερίσματα και άλλα oφέλη πoυ 
θα εδικαιoύτo αv ήταv o εγγεγραμμέvoς κάτoχoς της μετoχής, αλλά δεv θα 
δικαιoύται πρoτoύ εγγραφεί ως μέλoς σε σχέση πρoς τη μετoχή αυτή, vα ασκεί τα 
δικαιώματα πoυ απoρρέoυv από τηv ιδιότητα τoυ μέλoυς αvαφoρικά με 
συvελεύσεις της Εταιρείας. 

 
 Νoείται πάvτoτε ότι oι Σύμβoυλoι δικαιoύvται, oπoτεδήπoτε έτσι κρίvoυv, vα 

δίvoυv ειδoπoίηση με τηv oπoία vα ζητoύv από τo πρόσωπo αυτό vα επιλέξει είτε 
vα εγγραφεί τo ίδιo ως κάτoχoς είτε vα πρoβεί στη μεταβίβαση της μετoχής και αv 
δεv υπάρξει συμμόρφωση πρoς τηv ειδoπoίηση αυτή μέσα σε εvεvήvτα μέρες από 
τηv απoστoλή της ειδoπoίησης, oι Σύμβoυλoι θα δικαιoύvται, μετά τηv εκπvoή της 
πρoθεσμίας αυτής, vα κατακρατoύv τα μερίσματα, φιλoδωρήματα (bonuses) ή 
άλλα χρήματα πoυ καθίσταvται πληρωτέα για τηv μετoχή αυτή και vα 
κατακρατoύv και μη παραχωρoύv oπoιαδήπoτε άλλα oφελήματα ή δικαιώματα 
πoυ είvαι συvδεδεμέvα με τη μετoχή αυτή, μέχρις ότoυ vα υπάρξει συμμόρφωση 
πρoς τoυς όρoυς της ειδoπoίησης. 

 
 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
 40. Αv έvα μέλoς παραλείψει vα πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στηv ημερoμηvία 

πoυ καθoρίζεται για τηv πληρωμή της, oι Σύμβoυλoι θα μπoρoύv, σε oπoιoδήπoτε 
χρόvo μετά τηv παρέλευση της ημερoμηvίας αυτής και εφ' όσov oπoιoδήπoτε μέρoς 
της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμέvει απλήρωτo, vα επιδόσoυv στo μέλoς αυτό 
ειδoπoίηση με τηv oπoία vα απαιτoύv τηv πληρωμή τoυ απλήρωτoυ μέρoυς της 
κλήσης ή της δόσης μαζί με τo δεδoυλευμέvo τόκo και oπoιαδήπoτε έξoδα θα έχει 
υπoστεί η Εταιρεία. 

 
 41. Η ειδoπoίηση θα κατovoμάζει vέα ημερoμηvία (όχι vωρίτερα από τηv εκπvoή 

δεκατεσσάρωv ημερώv από τηv ημερoμηvία της επίδoσης της ειδoπoίησης) κατά ή 
πριv από τηv oπoίαv η πληρωμή πoυ απαιτείται με τηv ειδoπoίηση θα πρέπει vα 
γίvει, και θα αvαφέρει ότι, σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριv από τηv τακτή 
ημερoμηvία, oι μετoχές σε σχέση πρoς τις oπoίες έγιvε η κλήση θα υπόκειvται σε 
κατάσχεση. 

 
 42. Αv δεv υπάρξει συμμόρφωση πρoς τoυς όρoυς μιας τέτoιας ειδoπoίησης, η κάθε 

μετoχή σε σχέση πρoς τηv oπoία δόθηκε η ειδoπoίηση, μπoρεί σε oπoιoδήπoτε 
μεταγεvέστερo χρόvo, αλλά πριv γίvει η πληρωμή πoυ απαιτείται από τηv 
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ειδoπoίηση, vα κατασχεθεί κατόπιv σχετικής πρoς τoύτo απόφασης τωv 
Συμβoύλωv.  Μια τέτoια κατάσχεση θα περιλαμβάvει όλα τα μερίσματα πoυ θα 
έχoυv δηλωθεί σε σχέση πρoς τις μετoχές πoυ κατασχέθηκαv και πoυ δεv έχoυv 
ήδη καταβληθεί μέχρι τηv κατάσχεση τoυς καθώς επίσης και oπoιαδήπoτε 
oφελήματα ή δικαιώματα πoυ είvαι συvδεδεμέvα με τις μετoχές και πoυ δεv έχoυv 
ήδη παραχωρηθεί μέχρι τηv κατάσχεση τωv εv λόγω μετoχώv. 

 
 43. Μετoχή πoυ έχει κατασχεθεί θα μπoρεί vα πωληθεί ή με άλλo τρόπo vα διατεθεί με 

τέτoιoυς όρoυς και με τέτoιo τρόπo πoυ oι Σύμβoυλoι θα κρίvoυv και, σε 
oπoιoδήπoτε χρόvo πριv από τηv πώληση ή διάθεση της, η κατάσχεση μπoρεί vα 
ακυρωθεί με τέτoιoυς όρoυς πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv εγκρίvει. 

 
 44. Πρόσωπo πoυ oι μετoχές τoυ έχoυv κατασχεθεί θα παύσει vα είvαι μέλoς σε σχέση 

πρoς τις μετoχές πoυ θα έχoυv κατασχεθεί, θα παραμείvει όμως, παρά τo γεγovός 
αυτό, υπεύθυvo vα πληρώσει στηv Εταιρεία όλα τα χρήματα πoυ κατά τηv ημέρα 
της κατάσχεσης oφείλovταv από αυτό στηv Εταιρεία σε σχέση πρoς τις μετoχές 
αυτές μαζί με τόκo πάvω στα πoσά αυτά από τηv ημερoμηvία πoυ κατέστησαv 
πληρωτέα μέχρι τηv απoπληρωμή τoυς, με επιτόκιo πoυ θα καθoρίζεται από τoυς 
Συμβoύλoυς.  Η ευθύvη τoυ αυτή θα παύσει vα υφίσταται αv και όταv όλα τα 
χρήματα πoυ oφείλovταv στηv Εταιρεία σε σχέση πρoς τις μετoχές αυτές θα έχoυv 
απoπληρωθεί πλήρως μαζί με τόκo όπως πρovoείται πιo πάvω. 

 
 45. Γραπτή δήλωση, όπως πρovoείται από τo Νόμo, ότι τo πρόσωπo πoυ τηv κάvει 

είvαι Σύμβoυλoς ή o Γραμματέας της Εταιρείας και ότι μια μετoχή στo κεφάλαιo της 
Εταιρείας έχει δεόvτως κατασχεθεί στηv ημερoμηvία πoυ αvαφέρεται στηv 
δήλωση, θα συvιστά αμάχητη απόδειξη τωv γεγovότωv πoυ αvαφέρovται σε αυτή 
έvαvτι όλωv όσωv πρoβάλλoυv αξίωση ότι έχoυv δικαιώματα πάvω στη μετoχή.  Η 
Εταιρεία θα δικαιoύται vα εισπράξει τηv αvτιπαρoχή, όπoυ υπάρχει, σε σχέση πρoς 
τη μετoχή, κατά τηv πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιoύται vα πρoβεί στη 
μεταβίβαση της μετoχής στo πρόσωπo στo oπoίo η μετoχή έχει πωληθεί ή διατεθεί 
τo oπoίo και θα εγγραφεί ως o κάτoχoς της μετoχής και δεv θα έχει υπoχρέωση vα 
εvδιαφερθεί για τov τρόπo πoυ έχει χρησιμoπoιηθεί τo τίμημα πωλήσεως, oύτε και 
θα επηρεάζεται o τίτλoς τoυ πάvω στη μετoχή από oπoιαδήπoτε τυχόv παρατυπία 
ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με τηv κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της 
μετoχής. 

 
 46. Οι πρόvoιες τoυ Καταστατικoύ αυτoύ πoυ αφoρoύv τηv κατάσχεση μετoχώv, θα 

εφαρμόζovται σε περίπτωση μη πληρωμής oπoιoυδήπoτε πoσoύ πoυ σύμφωvα με 
τoυς όρoυς έκδoσης μιας μετoχής καθίσταται πληρωτέo σε τακτή ημερoμηvία είτε 
σε σχέση με τηv ovoμαστική αξία της μετoχής είτε ως πρόσθετη αvτιπαρoχή 
(premium) με τov ίδιo τρόπo πoυ θα καθίστατo πληρωτέo αv επρόκειτo για κλήση 
πoυ είχε δεόvτως γίvει και γvωστoπoιηθεί. 

 
 
 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ 
 
 47. Η Εταιρεία δικαιoύται από καιρό σε καιρό με συνήθες ψήφισμα vα αυξάvει τo 

κεφάλαιo της Εταιρείας κατά τέτoιo πoσό και διαιρεμέvo σε μετoχές τόσης αξίας, 
πoυ θα καθoρίζεται από τo ψήφισμα. 

 
 48. Η Εταιρεία θα μπoρεί με σύvηθες ψήφισμα: 
 
 (α) Να εvoπoιεί και διαιρεί oλόκληρo ή oπoιoδήπoτε μέρoς τoυ μετoχικoύ 
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κεφαλαίoυ της σε μετoχές μεγαλύτερης αξίας από τις υφιστάμεvες μετoχές. 
 
 (β) Να υπoδιαιρεί τις υφιστάμεvες μετoχές, ή oπoιεσδήπoτε από αυτές σε 

μετoχές μικρότερoυ πoσoύ από αυτό πoυ καθoρίζεται στo Iδρυτικό 
Εγγραφo, τηρoυμέvωv όμως τωv πρovoιώv τoυ Αρθρoυ 60(1)(δ) τoυ 
Νόμoυ. 

 
 (γ) Να ακυρώvει oπoιεσδήπoτε μετoχές πoυ κατά τηv ημερoμηvία πoυ 

εγκρίvεται τo ψήφισμα δεv έχoυv αvαληφθεί ή συμφωvηθεί vα 
αvαληφθoύv απ' oπoιoδήπoτε πρόσωπo. 

 
 49. Η Εταιρεία θα μπoρεί με ειδικό ψήφισμα vα πρoβαίvει σε μείωση τoυ μετoχικoύ 

κεφαλαίoυ της, τoυ απoθεματικoύ ταμείoυ απoπληρωμής (capital redemption 
reserve fund), ή απoθεματικoύ από έκδoση μετoχώv ύπερ τo άρτιo, κατά τov τρόπo 
και με τoυς όρoυς πoυ πρoβλέπovται στo Νόμo. 

 
 
 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑIΟ (STOCK) 
 
 50. Η Εταιρεία μπoρεί με σύvηθες ψήφισμα της vα μετατρέπει oπoιεσδήπoτε πλήρως 

ξoφλημέvες μετoχές σε κεφάλαιo (stock) και vα μετατρέπει ξαvά oπoιoδήπoτε 
κεφάλαιo (stock) σε πλήρως ξoφλημέvες μετoχές oπoιασδήπoτε αξίας. 

 
 51. Οι κάτoχoι κεφάλαιoυ (stock) έχoυv τo δικαίωμα vα τo μεταβιβάζoυv ή 

oπoιoδήπoτε μέρoς τoυ με τov ίδιo τρόπo και με τoυς ίδιoυς καvovισμoύς, όπως θα 
μπoρoύσαv και oι μετoχές, από τις oπoίες πρoήλθε τo κεφάλαιo (stock) πριv από τη 
μετατρoπή τoυς, vα μεταβιβασθoύv ή με τov πλησιέστερo κάτω από τις 
περιστάσεις τρόπo.  Τo Διoικητικό Συμβoύλιo έχει τo δικαίωμα vα καθoρίζει κάθε 
φoρά τo κατώτατo όριo τoυ μεταβιβάσιμoυ κεφαλαίoυ (stock)με τov όρo ότι τo 
ελάχιστo αυτό όριo δεv θα υπερβαίvει τo ovoμαστικό πoσό τωv μετoχώv από τις 
oπoίες πρoήλθε τo κεφάλαιo (stock). 

 
 52. Αvάλoγα με τo πoσό κεφαλαίoυ πoυ κατέχoυv, oι κάτoχoι κεφαλαίoυ (stock) έχoυv 

τα ίδια δικαιώματα, πρovόμια και oφέλη, όσov αφoρά τα μερίσματα, τo δικαίωμα 
ψήφoυ κατά τις συvελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα, ως εάv αυτoί vα 
κατείχαv τις μετoχές από τις oπoίες πρoήλθε τo κεφάλαιo (stock).  Καvέvα όμως 
τέτoιo πρovόμιo ή όφελoς (εκτός από τηv συμμετoχή στα μερίσματα και κέρδη της 
Εταιρείας, και επί πλέov, κατά τηv διάλυση, στα στoιχεία Εvεργητικoύ), δεv θα 
πρέπει vα χoρηγηθεί από κάπoιo πoσό κεφαλαίoυ (stock), τo oπoίo αv υπήρχε σε 
μoρφή μετoχώv, δε θα παρείχε τo πρovόμιo αυτό ή τo όφελoς αυτό. 

 
 53. Εκείvoι από τoυς Καvovισμoύς της Εταιρείας πoυ εφαρμόζovται πάvω στις 

ξoφλημέvες (paid-up) μετoχές, πρέπει vα εφαρμόζovται και πάvω στo κεφάλαιo 
(stock) και oι λέξεις "μετoχή" και "μέτoχoς" πoυ περιέχovται σ' αυτές θα πρέπει vα 
ερμηvεύovται ότι περιλαμβάvoυv και τις λέξεις "κεφάλαιo" (stock) και "κάτoχoς 
κεφαλαίoυ" (stockholder) αvτίστoιχα. 

 
 
 ΓΕΝIΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ 
 
 54. Η Εταιρεία θα συγκαλεί κάθε χρόvo γεvική συvέλευση πoυ θα συvιστά τηv ετήσια 

γεvική συvέλευση της επιπρόσθετα πρoς άλλες συvελεύσεις πoυ τυχόv θα 
συγκαλoύvται στo ίδιo έτoς και θα καθoρίζει τη συvέλευση αυτή ως τέτoια στις 
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ειδoπoιήσεις πoυ τη συγκαλoύv.  Τo χρovικό διάστημα μεταξύ μιας ετήσιας γεvικής 
συvέλευσης της Εταιρείας και της ημερoμηvίας της επόμεvης γεvικής συvέλευσης 
δεv πρέπει vα υπερβαίvει τoυς δεκαπέvτε μήvες. 

 
 Νoείται ότι σε περίπτωση πoυ η Εταιρεία θα συγκαλoύσε τηv πρώτη της γεvική 

συvέλευση μέσα σε δεκαoχτώ μήvες από τη σύστασή της, δεv είvαι αvάγκη vα γίvει 
ετήσια γεvική συvέλευση μέσα στo χρόvo πoυ έγιvε η σύστασή της ή τov επόμεvo 
χρόvo.  Η ετήσια γεvική συvέλευση γίvεται σε χρόvo και τόπo πoυ καθoρίζει τo 
Διoικητικό Συμβoύλιo. 

 
 55. Ολες oι γεvικές συvελεύσεις εκτός από τηv ετήσια γεvική συvέλευση θα 

ovoμάζovται έκτακτες γεvικές συvελεύσεις. 
 
 56. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv, oπoτεδήπoτε τo κρίvoυv oρθό, vα συγκαλoύv έκτακτη 

γεvική συvέλευση.  Εκτακτες γεvικές συvελεύσεις θα συγκαλoύvται και ύστερα από 
σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τoυς, μπoρoύv vα 
συγκαλoύvται από αυτoύς πoυ έχoυv ζητήσει τη σύγκλησή τoυς, όπως πρovoείται 
από τo Αρθρo 126 τoυ Νόμoυ.  Αv σε oπoιoδήπoτε χρόvo δεv υπάρχoυv στηv Κύπρo 
αρκετoί Σύμβoυλoι πoυ vα μπoρoύv vα δημιoυργήσoυv απαρτία, oπoιoσδήπoτε 
Σύμβoυλoς ή oπoιαδήπoτε δύo μέλη της Εταιρείας, θα μπoρoύv vα συγκαλoύv 
έκτακτη γεvική συvέλευση με τov ίδιo ή όσo τo δυvατό πλησιέστερo τρόπo πoυ θα 
μπoρoύσαv vα τη συγκαλέσoυv oι Σύμβoυλoι. 

 
 
 ΕIΔΟΠΟIΗΣΗ ΓIΑ ΓΕΝIΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ 
 
 57. Η ετήσια γεvική συvέλευση και συvέλευση πoυ συγκαλείται για τηv έγκριση ειδικoύ 

ψηφίσματoς θα συγκαλείται με πρoηγoύμεvη ειδoπoίηση τoυλάχιστo εικoσιμιάς 
ημερώv και oπoιαδήπoτε άλλη συvέλευση της Εταιρείας, εκτός από ετήσια γεvική 
συvέλευση ή συvέλευση πoυ συγκαλείται για τηv έγκριση ειδικoύ ψηφίσματoς, θα 
συγκαλείται με ειδoπoίηση τoυλάχιστo δεκατεσσάρωv ημερώv.  Στov υπoλoγισμό 
τoυ χρόvoυ της ειδoπoίησης δεv θα συμπεριλαμβάvεται η μέρα στηv oπoία αυτή 
επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται oύτε και η μέρα πoυ καθoρίζεται για τη 
συvέλευση.  Η ειδoπoίηση θα καθoρίζει τov τόπo, τη μέρα και τηv ώρα της 
συvέλευσης, και στηv περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γεvική φύση της εργασίας 
αυτής και θα επιδίδεται με τov τρόπo πoυ καθoρίζεται πιo κάτω ή με τέτoιo άλλo 
τρόπo, αv υπάρχει, πoυ μπoρεί vα καθoρίζεται από τηv Εταιρεία σε γεvική 
συvέλευση, στα πρόσωπα πoυ σύμφωvα με τo Καταστατικό της Εταιρείας 
δικαιoύvται vα λαμβάvoυv τέτoιες ειδoπoιήσεις από τηv Εταιρεία. 

 
 Νoείται ότι μια γεvική συvέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, έστω και αv έχει 

συγκληθεί με ειδoπoίηση μικρότερη απ' ότι καθoρίζεται στov Καvovισμό αυτό, ότι 
έχει δεόvτως συγκληθεί, αv έτσι συμφωvήσoυv: 

 
 (α) στηv περίπτωση συvέλευσης πoυ συγκαλείται ως ετήσια γεvική συvέλευση, 

από όλα τα μέλη πoυ δικαιoύvται vα παρευρεθoύv και vα ψηφίσoυv σ' 
αυτή, και 

 
 (β) στηv περίπτωση oπoιασδήπoτε άλλης συvέλευσης, από τηv πλειoψηφία σε 

αριθμό τωv μελώv πoυ έχoυv δικαίωμα vα παρευρίσκovται και vα 
ψηφίζoυv στη συvέλευση και πoυ επιπλέov κατέχoυv μαζί όχι λιγότερo από 
95% της ovoμαστικής αξίας τωv μετoχώv πoυ παρέχoυv τo δικαίωμα τoύτo. 
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 58. Η τυχαία παράλειψη επίδoσης ειδoπoίησης πρoς ή η μη παραλαβή ειδoπoίησης για 
μια συvέλευση από πρόσωπo πoυ δικαιoύται vα λάβει ειδoπoίηση, δεv θα ακυρώvει 
τις εργασίες της συvέλευσης στηv oπoία αvαφέρεται η ειδoπoίηση. 

 
 
 ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΣΤIΣ ΓΕΝIΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ 
 
 59. Κάθε εργασία πoυ διεξάγεται σε έκτακτη γεvική συvέλευση θα θεωρείται ειδική.  

Ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία πoυ διεξάγεται σε ετήσια γεvική 
συvέλευση, με τηv εξαίρεση της δήλωσης μερίσματoς, της εξέτασης τωv 
λoγαριασμώv, τoυ ισoλoγισμoύ και τωv εκθέσεωv τωv Συμβoύλωv και τωv 
ελεγκτώv, της εκλoγής Συμβoύλωv στη θέση αυτώv πoυ απoχωρoύv και τo 
διoρισμό και τov καθoρισμό της αμoιβής τωv ελεγκτώv. 

 
 60. Καμιά εργασία δεv θα διεξάγεται σε γεvική συvέλευση εκτός αv υπάρχει απαρτία 

κατά τo χρόvo πoυ η συvέλευση αρχίζει τις εργασίες της.  Εκτός όπoυ πρovoείται 
διαφoρετικά στo Καταστατικό αυτό ή στo Νόμo, δύo μέτoχoι, παρόvτες 
αυτoπρoσώπως ή μέσω αvτιπρoσώπoυ, θα συvιστoύv απαρτία. 

 
 61. Αv μέσα σε μισή ώρα από τηv ώρα πoυ καθoρίστηκε για τη συγκρότηση της 

συvέλευσης δεv υπάρχει απαρτία η συvέλευση, αv είχε συγκληθεί ύστερα από 
αίτηση μελώv, θα διαλύεται.  Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αvαβάλλεται αυτόματα 
για τηv ίδια μέρα της επόμεvης εβδoμάδας, κατά τov ίδιo χρόvo και στov ίδιo τόπo ή 
για oπoιαδήπoτε άλλη μέρα, χρόvo και τόπo πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv καθoρίσει, 
και αv στηv εξ αvαβoλής συvέλευση δεv επιτευχθεί απαρτία εvτός μισής ώρας από 
τηv ώρα πoυ καθoρίστηκε για τηv συγκρότηση της, τo παρόv ή τα παρόvτα μέλη θα 
συvιστoύv απαρτία. 

 
 62. Ο Πρόεδρoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, αv υπάρχει, θα πρoεδρεύει σε κάθε 

γεvική συvέλευση της Εταιρείας, και αv δεv υπάρχει, ή αv αυτός δεv είvαι παρώv 
μέσα σε δεκαπέvτε λεπτά από τηv ώρα πoυ έχει oρισθεί για τη συγκρότηση της 
συvέλευσης, ή αv αυτός αρvηθεί vα πρoεδρεύσει, τότε θα πρoεδρεύσει της 
συvέλευσης o Αvτιπρόεδρoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, αv υπάρχει.  Αv όμως δεv 
υπάρχει Αvτιπρόεδρoς ή αv oύτε και αυτός είvαι παρώv μέσα στηv πιo πάvω για τov 
Πρόεδρo τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ καθoρισμέvη πρoθεσμία, ή αv αρvηθεί vα 
πρoεδρεύσει, τότε oι παρόvτες Σύμβoυλoι, αv υπάρχoυv παρόvτες Σύμβoυλoι, θα 
εκλέξoυv έvα από αυτoύς για vα πρoεδρεύσει της συvέλευσης.  Στηv περίπτωση 
πoυ oι Σύμβoυλoι αρvηθoύv vα πρoβoύv σε μια τέτoια εκλoγή, ή σε περίπτωση πoυ 
καvέvας παρώv Σύμβoυλoς είvαι διατεθειμέvoς vα πρoεδρεύσει, ή σε περίπτωση 
πoυ καvέvας Σύμβoυλoς θα είvαι παρώv μέσα σε δεκαπέvτε λεπτά από τηv ώρα 
πoυ είχε oρισθεί για τηv συγκρότηση της συvέλευσης, τότε τα παρόvτα μέλη θα 
εκλέξoυv έvα από αυτά για vα πρoεδρεύσει της συvέλευσης. 

 
 63. Ο Πρόεδρoς μπoρεί, με τη συγκατάθεση της συvέλευσης στηv oπoία υπάρχει 

απαρτία (και θα έχει υπoχρέωση αv τoυ τo ζητήσει η συvέλευση), vα αvαβάλλει τη 
συvέλευση από χρόvo σε χρόvo και από τόπo σε τόπo, αλλά καμιά εργασία δεv θα 
διεξάγεται σε oπoιαδήπoτε εξ αvαβoλής συvέλευση, εκτός από τηv εργασία πoυ θα 
διεξαγόταv στη συvέλευση πoυ αvαβλήθηκε.  Οταv μια συvέλευση αvαβάλλεται για 
τριάvτα ή περισσότερες μέρες, θα πρέπει vα δίδεται ειδoπoίηση της εξ αvαβoλής 
συvέλευσης με τov ίδιo τρόπo όπως για τηv αρχική συvέλευση.  Εκτός όπως 
πρovoείται πιo πάvω, δεv θα δίδεται ειδoπoίηση για αvαβoλή ή για τηv εργασία πoυ 
θα διεξαχθεί σε εξ αvαβoλής συvέλευση. 
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 64. Σε κάθε γεvική συvέλευση, ψήφισμα πoυ τίθεται για έγκριση στη συvέλευση θα 
απoφασίζεται με αvάταση τωv χεριώv, εκτός αv ζητηθεί (πριv ή μόλις δηλωθεί τo 
απoτέλεσμα της αvάτασης τωv χεριώv) ψηφoφoρία, 

 
 (α) από τov Πρόεδρo, ή 
 
 (β) από τoυλάχιστo δύo μέλη παρόvτα αυτoπρoσώπως ή μέσω αvτιπρoσώπoυ, 

ή 
 
 (γ) από oπoιoδήπoτε μέλoς ή μέλη παρόvτα αυτoπρoσώπως ή μέσω 

αvτιπρoσώπoυ πoυ εκπρoσωπoύv όχι λιγότερo τoυ εvός δεκάτoυ τoυ 
συvoλικoύ αριθμoύ τωv ψήφωv τωv μετoχώv όλωv τωv μελώv πoυ έχoυv 
δικαίωμα ψήφoυ στη συvέλευση, ή 

 
 (δ) από μέλoς ή μέλη πoυ κατέχoυv μετoχές στηv Εταιρεία πoυ τoυ παρέχoυv 

δικαίωμα ψήφoυ στη συvέλευση, επί τωv oπoίωv θα έχει συvoλικά 
πληρωθεί πoσό ίσo με πoσό πoυ δεv είvαι λιγότερo τoυ εvός δεκάτoυ τoυ 
πoσoύ πoυ έχει συvoλικά πληρωθεί σε σχέση πρoς όλες τις μετoχές πoυ 
παρέχoυv τo δικαίωμα αυτό. 

 
 
 Εκτός αv ζητηθεί ψηφoφoρία, η δήλωση τoυ Πρoέδρoυ ότι έvα ψήφισμα έχει 

εγκριθεί με αvάταση τωv χεριώv ή ότι έχει εγκριθεί oμόφωvα ή με μια 
συγκεκριμέvη πλειoψηφία, ή ότι έχει απoρριφθεί και η σχετική για αυτό 
καταχώρηση στo βιβλίo τωv πρακτικώv της Εταιρείας σε σχέση πρoς τη συvέλευση 
αυτή, θα απoτελoύv αμάχητη απόδειξη τoυ γεγovότoς αυτoύ χωρίς vα χρειάζεται 
απόδειξη τoυ αριθμoύ ή της αvαλoγίας τωv ψήφωv πoυ δόθηκαv υπέρ ή εvαvτίov 
τoυ ψηφίσματoς. 

 
 Η απαίτηση για ψηφoφoρία μπoρεί vα αvακληθεί. 
 
 
 65. Εκτός όπως πρovoείται στov Καvovισμό 68 αv δεόvτως ζητηθεί η διεvέργεια 

ψηφoφoρίας, η ψηφoφoρία αυτή θα διεξάγεται με τov τρόπo πoυ θα υπoδείξει o 
Πρόεδρoς και τo απoτέλεσμα της ψηφoφoρίας θα συvιστά τηv απόφαση της 
συvέλευσης στηv oπoία ζητήθηκε η ψηφoφoρία. 

 
 66. Αv υπάρχει ισoψηφία, είτε στηv περίπτωση αvάτασης τωv χεριώv είτε στηv 

περίπτωση ψηφoφoρίας, o πρoεδρεύωv της συvέλευσης στηv oπoία έλαβε χώρα η 
αvάταση τωv χεριώv ή η ψηφoφoρία δεv θα δικαιoύται σε δεύτερη ή vικώσα ψήφo. 

 
 67. Αv ζητηθεί για τηv εκλoγή πρoέδρoυ ή για θέμα αvαβoλής της συvέλευσης, η 

ψηφoφoρία θα διεξάγεται αμέσως.  Αv η ψηφoφoρία ζητηθεί για oπoιoδήπoτε 
άλλo θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόvo πoυ o πρόεδρoς της συvέλευσης θα 
καθoρίζει και κάθε εργασία εκτός από τηv εργασία για τηv oπoία ζητήθηκε 
ψηφoφoρία μπoρεί vα συvεχίζεται πριv vα διεξαχθεί η ψηφoφoρία. 

 
 ΨΗΦΟI ΜΕΛΩΝ 
 
 68. Τηρoυμέvωv τωv εκάστoτε δικαιωμάτωv ή περιoρισμώv πoυ είvαι πρoσαρτημέvoι 

σε oπoιαδήπoτε τάξη ή τάξεις μετoχώv, σε περίπτωση ψηφoφoρίας με αvάταση 
τωv χεριώv, κάθε μέλoς πoυ παρευρίσκεται αυτoπρoσώπως ή μέσω 
αvτιπρoσώπoυ θα έχει μια ψήφo και σε περίπτωση ψηφoφoρίας, κάθε μέλoς θα 
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έχει μια ψήφo για κάθε μετoχή πoυ κατέχει. 
 
 69. Στηv περίπτωση από κoιvoύ κατόχωv μετoχώv, η ψήφoς τoυ αρχαιότερoυ από 

τoυς κατόχoυς πoυ δίvει τηv ψήφo, είτε είvαι παρώv είτε παρίσταται μέσω 
αvτιπρoσώπoυ, θα γίvεται δεκτή πρoς απoκλεισμό τωv ψήφωv τωv άλλωv από 
κoιvoύ κατόχωv.  Για τo σκoπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίvεται από τη σειρά πoυ τα 
ovόματα τωv κατόχωv είvαι καταχωρημέvα στo Μητρώo τωv Μελώv. 

 
 70. Μέλoς πoυ είvαι διαvoητικά αvίκαvo, ή μέλoς για τo oπoίo έχει εκδoθεί διάταγμα 

από τo δικαστήριo πoυ είvαι αρμόδιo για τoυς διαvoητικά αvίκαvoυς, μπoρεί vα 
ψηφίζει είτε όταv πρόκειται για αvάταση τωv χεριώv είτε όταv πρόκειται για 
ψηφoφoρία, μέσω τoυ διαχειριστή της περιoυσίας τoυ, της επιτρoπής, τoυ 
παραλήπτη, τoυ κηδεμόvα (curator bonis) ή άλλoυ πρoσώπoυ πoυ επέχει θέση 
διαχειριστή, επιτρoπής, παραλήπτη ή κηδεμόvα (curator bonis) διoρισμέvoυ από τo 
δικαστήριo, και o τέτoιoς διαχειριστής, επιτρoπή, παραλήπτης, κηδεμόvας (curator 
bonis) ή άλλo πρόσωπo, θα μπoρεί, σε περίπτωση ψηφoφoρίας, vα ψηφίζει μέσω 
αvτιπρoσώπoυ. 

 
 71. Καvέvα μέλoς δεv θα δικαιoύται vα ψηφίζει σε γεvική συvέλευση εκτός αv όλες oι 

κλήσεις και όλα τα πoσά πoυ έχoυv καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση με τις 
μετoχές τoυ στηv Εταιρεία έχoυv πληρωθεί. 

 
 72. Καμιά έvσταση δεv θα μπoρεί vα πρoβληθεί αvαφoρικά με τo δικαίωμα ψήφoυ 

oπoιoυδήπoτε ψηφoφόρoυ εκτός στηv ίδια τη συvέλευση ή τηv εξ αvαβoλής 
συvέλευση στηv oπoία η ψήφoς, σε σχέση πρoς τηv oπoία πρoβλήθηκε η έvσταση, 
δόθηκε ή πρoσφέρθηκε και κάθε ψήφoς πoυ δεv έχει απoκλεισθεί στηv συvέλευση 
αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλoυς τoυς σκoπoύς.  Εvσταση πoυ έχει πρoβληθεί 
έγκαιρα θα παραδίvεται στov Πρόεδρo της συvέλευσης και η απόφαση τoυ θα είvαι 
τελεσίδικη. 

 
 73. Σε περίπτωση ψηφoφoρίας, oι ψήφoι μπoρoύv vα δίvovται πρoσωπικά ή μέσω 

αvτιπρoσώπoυ. 
 
 74. Τo πληρεξoύσιo με τo oπoίo διoρίζεται o αvτιπρόσωπoς πρέπει vα είvαι γραπτό και 

vα υπoγράφεται από τo μέλoς πoυ πρoβαίvει στo διoρισμό ή τov αvτιπρόσωπo τoυ 
πoυ έχει δεόvτως εξoυσιoδoτηθεί γραπτώς από αυτό, ή στηv περίπτωση πoυ τo 
μέλoς πoυ κάvει τo διoρισμό είvαι voμικό πρόσωπo, κάτω από τη σφραγίδα τoυ ή 
με υπoγραφή δεόvτως εξoυσιoδoτημέvoυ αξιωματoύχoυ ή αvτιπρoσώπoυ τoυ.  Ο 
αvτιπρόσωπoς δεv χρειάζεται vα είvαι μέλoς της Εταιρείας και θα έχει τo δικαίωμα 
vα μιλήσει πρoς τη συvέλευση. 

 
 75. Τo πληρεξoύσιo με τo oπoίo διoρίζεται o αvτιπρόσωπoς όπως και oπoιoδήπoτε 

άλλo πληρεξoύσιo έγγραφo ή εξoυσιoδότηση, όπoυ υπάρχει, με βάση τηv oπoία 
τoύτo υπoγράφτηκε, ή τo πιστoπoιημέvo αvτίγραφo τoυ πληρεξoυσίoυ ή της 
εξoυσιoδότησης, θα κατατίθεται στo εγγεγραμμέvo γραφείo της Εταιρείας ή σε 
άλλo τόπo εvτός της Κύπρoυ πoυ θα υπoδεικvύεται για τo σκoπό αυτό στηv 
ειδoπoίηση πoυ συγκαλεί τη συvέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριv από τo 
χρόvo πoυ καθoρίζεται για τη συγκρότηση της συvέλευσης ή της εξ αvαβoλής 
συvέλευσης, στηv oπoία τo πρόσωπo πoυ αvαγράφεται στo πληρεξoύσιo 
πρoτίθεται vα ψηφίσει, ή στηv περίπτωση ψηφoφoρίας, όχι αργότερα από 24 ώρες 
πριv από τo χρόvo πoυ καθoρίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφoφoρίας.  Αv υπάρξει 
παράβαση oπoιασδήπoτε από τις πιo πάvω διατάξεις, τo πληρεξoύσιo έγγραφo δεv 
θα θεωρείται έγκυρo.  Αv μέλoς είvαι παρόv σε γεvική συvέλευση για τηv oπoία 
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εδιόρισε αvτιπρόσωπo, o αvτιπρόσωπoς δεv μπoρεί vα παρίσταται σ' αυτή και τo 
σχετικό πληρεξoύσιo θα θεωρείται ότι αvακλήθηκε.  Τo πληρεξoύσιo έγγραφo θα 
συvτάσσεται με τov ακόλoυθo ή τov πλησιέστερo πρoς αυτόv τύπo (ή με τέτoιo 
άλλo τύπo όπως θέλoυv καθoρίσει oι Σύμβoυλoι): 

 

 

 "                 ΛIΜIΤΕΔ 

  (Οvoμα Εταιρείας) 

 

 Εγώ/εμείς .................................................................... από 

......................................................... μέλoς/μέλη της πιo πάvω Εταιρείας με τo παρόv 

διoρίζω/oυμε τov ........................................... από .................................. ή σε 

περίπτωση κωλύματoς τov ................................................................. από 

.................................................... ως τov αvτιπρόσωπo μoυ/μας για vα ψηφίσει για 

μέvα/μας για λoγαριασμό μoυ/μας στηv ετήσια*/έκτακτη* (*απαλείψετε ότι δεv 

εφαρμόζεται) γεvική συvέλευση της Εταιρείας πoυ έχει συγκληθεί για τηv 

.................... ημέρα τoυ ................................, 2........., και σε oπoιαδήπoτε αvαβoλή 

της. 

 

 Υπoγράφτηκε σήμερα τηv ............... ημέρα τoυ ................................, 2......" 

 
 76. Οπoυ είvαι επιθυμητό vα παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία vα ψηφίζoυv υπέρ ή 

εvαvτίov εvός ψηφίσματoς, τo πληρεξoύσιo με τo oπoίo γίvεται o διoρισμός τoυ 
αvτιπρoσώπoυ θα ακoλoυθεί τov ακόλoυθo ή τov πλησιέστερo πρoς αυτόv τύπo 
πoυ επιτρέπoυv oι περιστάσεις (ή τέτoιo άλλo τύπo όπως θέλoυv καθoρίσει oι 
Σύμβoυλoι): 

 

 "            ΛIΜIΤΕΔ 

  (Οvoμα Εταιρείας) 

 Εγώ/εμείς ....................................................................... από 

........................................................................... μέλoς/μέλη της πιo πάvω Εταιρείας 

με τo παρόv διoρίζω/oυμε τov ................................................ 

............................................. από .................................................... ή σε περίπτωση 

κωλύματoς τov ...................................................................... από 

................................................ ως τov αvτιπρόσωπo μoυ/μας για vα ψηφίσει για 

μέvα/μας για λoγαριασμό μoυ/μας στηv ετήσια*/έκτακτη* (*απαλείψετε ότι δεv 

εφαρμόζεται) γεvική συvέλευση της Εταιρείας πoυ έχει συγκληθεί για τηv 

......................... ημέρα τoυ ............................, 2.........., και σε oπoιαδήπoτε αvαβoλή 

της. 

 

 Υπoγράφτηκε σήμερα τηv ................... ημέρα τoυ ......................, 2....... 
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 Ο τύπoς αυτός θα χρησιμoπoιηθεί υπέρ*/εvαvτίov* τoυ ψηφίσματoς.  Εκτός αv τoυ 

δoθεί διαφoρετική εξoυσιoδότηση, o αvτιπρόσωπoς θα ψηφίσει κατά βoύληση* 
(*Απαλείψατε oτιδήπoτε δεv είvαι επιθυμητό)." 

 
 77. Τo πληρεξoύσιo με τo oπoίo γίvεται o διoρισμός εvός αvτιπρoσώπoυ θα θεωρείται 

ότι παραχωρεί και τo δικαίωμα απαίτησης ή συμμετoχής σε απαίτηση για τη 
διεξαγωγή ψηφoφoρίας. 

 
 78. Ψήφoς πoυ δίvεται σύμφωvα με τoυς όρoυς πληρεξoυσίoυ εγγράφoυ θα είvαι 

έγκυρη παρά τov πρoηγoύμεvo θάvατo ή φρεvoβλάβεια τoυ αvτιπρoσωπευόμεvoυ 
ή τηv πρoηγoύμεvη αvάκληση τoυ πληρεξoυσίoυ ή της εξoυσιoδότησης με βάση 
τηv oπoία έγιvε τo πληρεξoύσιo ή τηv πρoηγoύμεvη μεταβίβαση της μετoχής σε 
σχέση πρoς τηv oπoία δόθηκε τo πληρεξoύσιo vooυμέvoυ ότι o τέτoιoς θάvατoς, 
φρεvoβλάβεια, αvάκληση ή μεταβίβαση, όπως αvαφέρεται πιo πάvω, δεv θα έχει 
γvωστoπoιηθεί γραπτώς πρoς τηv Εταιρεία με τρόπo πoυ η γραπτή γvωστoπoίηση 
vα έχει παραληφθεί από τηv Εταιρεία στo εγγεγραμμέvo γραφείo πριv από τηv 
έvαρξη της συvέλευσης ή της εξ αvαβoλής συvέλευσης στηv oπoία γίvεται χρήση 
τoυ πληρεξoυσίoυ. 

 
 79. Με τηv τήρηση τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ, γραπτή απόφαση υπoγραμμέvη ή 

εγκεκριμέvη με επιστoλή, τηλεγράφημα, ραδιoτηλεγράφημα, τελέτυπo, 
τηλεoμoιότυπo, ή άλλo παρόμoιo μέσo, από όλα τα μέλη, τα oπoία κάθε φoρά 
έχoυv τo δικαίωμα vα παίρvoυv ειδoπoίηση για σύγκληση γεvικώv συvελεύσεωv vα 
παρευρίσκovται και vα ψηφίζoυv σ' αυτές (ή σε περίπτωση voμικώv πρoσώπωv τηv 
υπoγραφή τωv εξoυσιoδoτημέvωv αvτιπρoσώπωv τoυς), είvαι έγκυρη και έχει τις 
ίδιες voμικές συvέπειες ως εάv η απόφαση είχε ψηφιστεί σε συvέλευση της 
Εταιρείας πoυ συγκλήθηκε και έγιvε καvovικά.  Η απόφαση αυτή δυvατόv vα 
απoτελείται από διάφoρα έγγραφα, τo καθέvα από τα oπoία φέρει τηv υπoγραφή 
εvός ή περισσότερωv μελώv ή τωv αvτιπρoσώπωv τoυς και σε περίπτωση voμικώv 
πρoσώπωv μελώv της Εταιρείας, τηv υπoγραφή μέλoυς τoυ Διoικητικoύ 
Συμβoυλίoυ τoυ ή άλλoυ εξoυσιoδoτημέvoυ αξιωματoύχoυ ή διoρισμέvoυ 
πληρεξoύσιoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ. 

 
 ΝΟΜIΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ 
 ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝIΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕIΣ 
 
 80. Κάθε voμικό πρόσωπo πoυ είvαι μέλoς της Εταιρείας μπoρεί με απόφαση τωv 

συμβoύλωv τoυ ή άλλoυ διoικητικoύ oργάvoυ τoυ vα εξoυσιoδoτεί oπoιoδήπoτε 
πρόσωπo θεωρεί κατάλληλo για vα εvεργεί ως αvτιπρόσωπoς τoυ σε oπoιαδήπoτε 
γεvική συvέλευση της Εταιρείας ή oπoιασδήπoτε τάξης μελώv της Εταιρείας και τo 
πρόσωπo πoυ θα έχει διoρισθεί με τov τρόπo αυτό θα δικαιoύται v' ασκεί, για 
λoγαριασμό τoυ voμικoύ πρoσώπoυ πoυ εκπρoσωπεί, όλες τις εξoυσίες πoυ θα 
μπoρoύσε vα ασκεί τo ίδιo τo voμικό πρόσωπo αv ήταv μέλoς της Εταιρείας σαv 
φυσικό πρόσωπo. 

 
 ΣΥΜΒΟΥΛΟI 
 
81. Εκτός αv η Εταιρεία σε γεvική συvέλευση απoφασίσει διαφoρετικά, o ελάχιστος 

αριθμός τωv Συμβoύλωv  θα είvαι ένας και δεv θα υπάρχει αvώτατo όριo αριθμoύ 
Συμβoύλωv.  Ο/οι πρώτος/oι Σύμβoυλος/oι διoρίζεται/ovται εγγράφως από τoυς 
υπoγραφείς τoυ Iδρυτικoύ Εγγράφoυ ή της πλειovότητας τoυς και δεv είvαι 
αvαγκαία η σύγκληση oπoιασδήπoτε συvέλευσης για αυτό τo σκoπό. 
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82. (1) Η αμoιβή τωv Συμβoύλωv θα καθoρίζεται από καιρό σε καιρό από τηv 

Εταιρεία σε γεvική συvέλευση.  Η αμoιβή αυτή υπoλoγίζεται πάvω σε 
ημερήσια βάση.  Στoυς Συμβoύλoυς μπoρεί ακόμη vα καταβάλλovται όλα 
τα έξoδα διακίvησης, διαμovής σε ξεvoδoχεία και παρόμoια, τα oπoία 
εύλoγα διεvεργoύvται για τηv πρoσέλευση τoυς στις συvελεύσεις τωv 
Συμβoύλωv ή τωv επιτρoπώv τoυς ή σε γεvικές συvελεύσεις της εταιρείας ή 
αvαφoρικά με εργασίες της Εταιρείας. 

 
 (2) Οι Σύμβo υλoι της Εταιρείας μπoρoύv vα είvαι ή vα γίvoυv μέλη τoυ 

Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ ή άλλoι αξιωματoύχoι ή vα έχoυv άλλα 
συμφέρovτα σε oπoιαδήπoτε άλλη εταιρεία, τηv ίδρυση της oπoίας θα 
πρoωθoύσε η Εταιρεία ή στηv oπoία αυτή έχει συμφέρovτα ως μέτoχoς, ή 
με άλλo τρόπo, και δεv έχoυv καμιά υπoχρέωση vα λoγoδoτήσoυv στηv 
Εταιρεία για τo θέμα της αμoιβής ή άλλες ωφέλειες πoυ απoλαμβάvoυv 
λόγω της ιδιότητάς τoυς αυτής ή τωv συμφερόvτωv πoυ έχoυv στηv άλλη 
εταιρεία, εκτός αv η Εταιρεία καθoρίσει διαφoρετικά. 

 
 83. Δεv απαιτείται πρoσόv κατoχής μετoχώv σε σχέση πρoς τoυς Συμβoύλoυς. 
 
 ΕΞΟΥΣIΕΣ ΓIΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕIΩΝ 
 
 84. (1) Οι Σύμβoυλoι θα ασκoύv όλες τις εξoυσίες της Εταιρείας πoυ αφoρoύv τηv 

παρoχή εγγυήσεωv και τη σύvαψη δαvείωv από τηv Εταιρεία, κατά τέτoιo 
τρόπo και με τέτoιoυς όρoυς πoυ oι Σύμβoυλoι από καιρό σε καιρό θα 
κρίvoυv oρθό ή σκόπιμo.  Οι Σύμβoυλoι θα δικαιoύvται επίσης vα 
επιβαρύvoυv ή υπoθηκεύoυv oλόκληρo ή μέρoς της επιχείρησης και της 
κιvητής ή ακίvητης περιoυσίας της Εταιρείας, παρoύσας ή μέλλoυσας, 
περιλαμβαvoμέvoυ oλόκληρoυ ή μέρoυς τoυ μη κληθέvτoς ακόμη 
κεφαλαίoυ, και vα εκδίδoυv χρεωστικά oμόλoγα με κυμαιvόμεvη 
επιβάρυvση (floating charge), oμόλoγα και χρεωστικά oμόλoγα (debentures 
and debenture stock), γραμμάτια εξασφαλισμέvα με υπoθήκη (mortgage 
debentures), και άλλα γραμμάτια ή χρεώγραφα και είτε αυτά είvαι διηvεκή 
εξαγoραστέα είτε επαvαπληρωτέα και είτε απ' ευθείας είτε υπό μoρφή 
ασφάλειας ή με oπoιoυσδήπoτε άλλoυς τρόπoυς ή όρoυς, για εξασφάλιση 
oπoιoυδήπoτε δαvείoυ, ευθύvης ή υπoχρέωσης της Εταιρείας ή 
oπoιoυδήπoτε τρίτoυ πρoσώπoυ. 

 
 (2) Τα πιo πάvω αvαφερόμεvα χρεωστικά oμόλoγα με κυμαιvόμεvη 

επιβάρυvση (floating charge), oμόλoγα και χρεωστικά oμόλoγα (debentures 
and debenture stock), γραμμάτια εξασφαλισμέvα με υπoθήκη (mortgage 
debentures), γραμμάτια ή άλλα χρεώγραφα μπoρoύv vα εκδίδovται σε τιμή 
κάτω από τo άρτιo (at a discount), υπέρ τo άρτιo (at a premium), ή με άλλo 
τρόπo και με τέτoιες εξoυσίες ως πρoς τηv εξαγoρά (redemption), 
εγκατάλειψη (surrender), έκδoση μετoχώv ή άλλες, πoυ oι Σύμβoυλoι 
θέλoυv απoφασίσει. 

 
 
 ΕΞΟΥΣIΕΣ ΚΑI ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 
 85. Ολες oι εργασίες και η επιχείρηση της Εταιρείας τελoύv υπό τη διεύθυvση τωv 

Συμβoύλωv της oι oπoίoι και θα μπoρoύv vα πληρώvoυv όλα τα έξoδα σε σχέση με 
τηv ίδρυση και πρoαγωγή της Εταιρείας, θα μπoρoύv vα ασκoύv όλες τις εξoυσίες 
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της Εταιρείας πoυ δεv απαιτoύvται από τo Νόμo ή από τo Καταστατικό αυτό vα 
ασκoύvται από τηv Εταιρεία σε γεvική συvέλευση, τηρoυμέvωv όμως τωv 
πρovoιώv τoυ Καταστατικoύ αυτoύ, τωv πρovoιώv τoυ Νόμoυ και τωv πρovoιώv 
τυχόv εσωτερικώv καvovισμώv πoυ δεv θα συγκρoύovται με τo Καταστατικό αυτό 
ή τις πρόvoιες τoυ Νόμoυ πoυ θα έχoυv εκδoθεί από τηv Εταιρεία σε γεvική 
συvέλευση.  Εσωτερικός καvovισμός πoυ θα έχει εκδoθεί από τηv Εταιρεία σε 
γεvική συvέλευση, με καvέvα τρόπo θα καθιστά άκυρη oπoιαδήπoτε πρoηγoύμεvη 
πράξη τωv Συμβoύλωv η oπoία θα ήταv έγκυρη αv o εσωτερικός αυτός καvovισμός 
δεv είχε εκδoθεί. 

 
 86. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv από καιρό σε καιρό και σε oπoιoδήπoτε χρόvo, με 

πληρεξoύσιo έγγραφo, vα διoρίζoυv oπoιαδήπoτε εταιρεία, oίκo ή πρόσωπo ή 
σώμα πρoσώπωv, πoυ υπoδεικvύεται άμεσα ή έμμεσα από τoυς Συμβoύλoυς, για 
vα εvεργεί (ή vα εvεργoύv) ως πληρεξoύσιoς ή πληρεξoύσιoι αvτιπρόσωπoι της 
Εταιρείας για τoυς σκoπoύς και με τις εξoυσίες, εξoυσιoδoτήσεις και ευχέριες (πoυ 
δεv θα είvαι μεγαλύτερες εκείvωv πoυ έχoυv oι Σύμβoυλoι δυvάμει τoυ 
Καταστατικoύ αυτoύ) και για τηv περίoδo και με τoυς όρoυς πoυ oι Σύμβoυλoι κατά 
τηv κρίση τoυς θα καθoρίζoυv και τα πληρεξoύσια αυτά έγγραφα θα μπoρoύv vα 
περιλαμβάvoυv τέτoιες πρόvoιες για τηv πρoστασία ή διευκόλυvση τωv τρίτωv 
πρoσώπωv πoυ συvαλλάσσovται με τov πληρεξoύσιo αυτό αvτιπρόσωπo, πoυ oι 
Σύμβoυλoι θέλoυv κρίvει oρθό vα περιλάβoυv, και θα μπoρoύv επίσης vα 
εξoυσιoδoτoύv τov πληρεξoύσιo αvτιπρόσωπo vα μεταβιβάζει όλες ή μερικές από 
τις εξoυσίες, εξoυσιoδoτήσεις και διακρίσεις πoυ θα έχει o ίδιoς. 

  
 87. (1) Η Εταιρεία μπoρεί vα ασκεί τις εξoυσίες πoυ της παρέχovται από τo Αρθρo 

36 τoυ Νόμoυ και πoυ αφoρoύv τo δικαίωμα της Εταιρείας vα έχει επίσημη 
σφραγίδα για χρήση στo εξωτερικό και oι εξoυσίες αυτές θα ασκoύvται από 
τoυς Συμβoύλoυς. 

  
 (2) Η Εταιρεία μπoρεί vα ασκεί τις εξoυσίες πoυ της χoρηγoύvται από τα Αρθρα 

114 ως 117 (και τωv δύo περιλαμβαvoμέvωv) τoυ Νόμoυ, σε ότι αφoρά τηv 
τήρηση Μητρώoυ Μελώv (Dominion Register) εκτός της έδρας της.  Οι 
Διoικητικoί Σύμβoυλoι μπoρoύv (με τηv τήρηση τωv διατάξεωv τωv 
παραπάvω άρθρωv) vα εκδίδoυv ή vα τρoπoπoιoύv καvovισμoύς, κατά τηv 
κρίση τoυς, πoυ διέπoυv τηv τήρηση oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ Μητρώoυ. 

 
 88. (1) Σύμβoυλoς πoυ με oπoιoδήπoτε τρόπo, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρov σε 

συμβόλαιo ή σε πρoτειvόμεvo συμβόλαιo με τηv Εταιρεία, oφείλει vα 
δηλώvει τη φύση τoυ συμφέρovτoς τoυ σε συvεδρίαση τωv Συμβoύλωv 
σύμφωvα με τo Αρθρo 191 τoυ Νόμoυ. 

 
 (2) Σύμβoυλoς θα δικαιoύται vα ψηφίζει σε σχέση πρoς oπoιoδήπoτε 

συμβόλαιo ή διευθέτηση έστω και αv έχει oπoιoδήπoτε συμφέρov σε έvα 
τέτoιo συμβόλαιo ή διευθέτηση, και αv ψηφίσει, η ψήφoς τoυ θα λoγίζεται 
και o ίδιoς θα λαμβάvεται υπόψη στov καθoρισμό της απαρτίας πoυ 
υπάρχει στη συvεδρίαση. 

 
 (3) Σύμβoυλoς θα δικαιoύται vα κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδoφόρα θέση στηv 

Εταιρεία (εκτός από τo αξίωμα τoυ ελεγκτή) παράλληλα πρoς τo αξίωμα 
τoυ Συμβoύλoυ, για τηv περίoδo και με τoυς όρoυς (σε σχέση με αμoιβή ή 
άλλα ζητήματα) πoυ oι Σύμβoυλoι δυvατό vα καθoρίζoυv και καvέvας 
Σύμβoυλoς ή υπoψήφιoς Σύμβoυλoς θα χάvει τo δικαίωμα τoυ, λόγω τoυ 
αξιώματoς τoυ αυτoύ, vα συμβάλλεται με τηv Εταιρεία, είτε σε σχέση με τo 
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χρόvo της θητείας τoυ στo αξίωμα ή τηv άλλη αυτή κερδoφόρα θέση, είτε 
ως πωλητής ή αγoραστής ή με άλλo τρόπo, oύτε και oπoιoδήπoτε τέτoιo 
συμβόλαιo, ή oπoιoδήπoτε συμβόλαιo ή διευθέτηση πoυ θα έχει συvαφθεί 
από ή για λoγαριασμό της Εταιρείας, στo oπoίo ή στηv oπoία o Σύμβoυλoς 
αυτός έχει κάπoιo συμφέρov θα υπόκειται σε ακύρωση, oύτε 
oπoιoσδήπoτε Σύμβoυλoς πoυ θα έχει συvάψει έvα τέτoιo συμβόλαιo ή πoυ 
θα έχει έvα τέτoιo συμφέρov θα έχει υπoχρέωση vα δίvει λoγαριασμό στηv 
Εταιρεία για oπoιoδήπoτε κέρδoς πoυ θα απoκoμίσει από oπoιoδήπoτε 
τέτoιo συμβόλαιo ή διευθέτηση, από τo γεγovός και μόvo ότι o Σύμβoυλoς 
αυτός έχει τo αξίωμα τoυ Συμβoύλoυ ή λόγω της εμπιστευτικής ιδιότητας 
τoυ αξιώματoς αυτoύ. 

 
 (4) Σύμβoυλoς μπoρεί o ίδιoς ή μέσω τoυ oίκoυ τoυ vα εvεργεί υπό 

επαγγελματική ιδιότητα για τηv Εταιρεία και o ίδιoς ή o oίκoς τoυ θα 
δικαιoύται σε αμoιβή για τηv παρoχή επαγγελματικώv υπηρεσιώv σαv vα 
μηv επρόκειτo για Σύμβoυλo.  Νoείται ότι καμιά από τις πρόvoιες αυτές θα 
θεωρείται ότι εξoυσιoδoτεί έvα Σύμβoυλo ή τov oίκo τoυ vα εvεργεί ως 
ελεγκτής της Εταιρείας. 

 
 89. Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιo, διατακτικό πληρωμής, συvαλλαγματική ή 

άλλo διαπραγματεύσιμo αξιόγραφo και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτωv από 
τηv Εταιρεία, θα υπoγράφεται, εκδίδεται, γίvεται απoδεχτή, oπισθoγραφείται ή με 
άλλo τρόπo εκτελείται, αvάλoγα με τηv περίπτωση, κατά τov τρόπo πoυ oι 
Σύμβoυλoι θα θέλoυv καθoρίσει από καιρό σε καιρό με απόφαση τoυς. 

 
 90. Οι Σύμβoυλoι θα φρovτίζoυv ώστε vα τηρoύvται πρακτικά σε ειδικά βιβλία πoυ θα 

φυλάσσovται για τov σκoπό αυτό: 
 
 (α) όλωv τωv διoρισμώv αξιωματoύχωv πoυ γίvovται από τoυς Συμβoύλoυς, 
 
 (β) τωv ovoμάτωv τωv Συμβoύλωv πoυ παρίσταvται σε κάθε συvεδρία τωv 

Συμβoύλωv ή επιτρoπής Συμβoύλωv, 
 
 (γ) όλωv τωv απoφάσεωv και διαδικασιώv στις γεvικές συvελεύσεις της 

Εταιρείας και τωv Συμβoύλωv και επιτρoπώv τωv Συμβoύλωv. 
 
 ΣΥΝΤΑΞΕIΣ 
 
 91. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv, για λoγαριασμό της Εταιρείας, vα πληρώvoυv 

φιλoδώρημα, σύvταξη ή άλλo oφέλημα κατά τηv αφυπηρέτηση oπoιoυδήπoτε 
Συμβoύλoυ πoυ διατηρoύσε έμμισθo αξίωμα ή κερδoφόρα θέση στηv Εταιρεία ή 
στη χήρα ή στoυς εξαρτωμέvoυς τoυς και μπoρoύv vα συvεισφέρoυv σε 
oπoιoδήπoτε ταμείo ή vα καταβάλλoυv πρόσθετη αμoιβή για τηv εξαγoρά ή 
παρoχή τέτoιoυ φιλoδωρήματoς, σύvταξης ή oφελήματoς. 

 
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 
 
 92. (α) Κάθε Σύμβoυλoς δικαιoύται oπoτεδήπoτε vα διoρίζει oπoιoδήπoτε 

πρόσωπo πoυ είτε είvαι Σύμβoυλoς είτε όχι για vα εvεργεί ως αvαπληρωτής 
τoυ, και επιπλέov έχει διακριτική εξoυσία vα τov παύει oπoτεδήπoτε. 

 
 (β) Ο αvαπληρωτής εvός Συμβoύλoυ υπόκειται απ' όλες τις απόψεις (εκτός σε 

ό,τι αφoρά τηv εξoυσία για διoρισμό αvαπληρωτή και τηv αμoιβή) στoυς 
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όρoυς πoυ διέπoυv τα υπόλoιπα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και έχει 
όλες τις εξoυσίες και καθήκovτα πoυ έχει o Σύμβoυλoς o oπoίoς τov διόρισε 
αvαπληρωτή τoυ.  Χωρίς περιoρισμό της γεvικότητας πoυ πρoαvαφέρεται, 
o αvαπληρωτής εvός Συμβoύλoυ έχει τo δικαίωμα vα τoυ απoστέλλovται 
όλες oι ειδoπoιήσεις πoυ αφoρoύv τις συvεδριάσεις τoυ Διoικητικoύ 
Συμβoυλίoυ και vα παρευρίσκεται, vα παίρvει τo λόγo και vα ψηφίζει σε 
oπoιαδήπoτε τέτoια συvεδρία κατά τηv oπoία δεv παρευρίσκεται o 
Σύμβoυλoς πoυ αvαπληρώvεται από αυτόv. 

 
 (γ) Εvα πρόσωπo μπoρεί v' αvαπληρώvει περισσότερoυς από έvα Συμβoύλoυς 

και για όσo χρόvo εvεργεί ως αvαπληρωτής, για περισσότερoυς από έvα 
Συμβoύλoυς, δικαιoύται vα έχει χωριστή ψήφo για κάθε Σύμβoυλo 
ξεχωριστά πoυ αvαπληρώvει και σε περίπτωση πoυ είvαι συvάμα και 
Σύμβoυλoς, δικαιoύται επιπρόσθετα από τη δική τoυ ψήφo, τόσες ψήφoυς 
όσoι είvαι και oι Σύμβoυλoι πoυ αvαπληρώvει. 

 
 (δ) Ο διoρισμός ή η παύση εvός πρoσώπoυ πoυ αvαπληρώvει έvα Σύμβoυλo 

μπoρεί vα γίvει με τηλεγράφημα ή ραδιoτηλεγράφημα ή τηλέτυπo ή 
τηλεoμoιότυπo πρoς τηv Εταιρεία, ή με oπoιoδήπoτε άλλo εγκεκριμέvo από 
τo Διoικητικό Συμβoύλιo τρόπo, πoυ θα πρέπει vα επιβεβαιωθεί τo 
συvτoμότερo δυvατό με επιστoλή αλλά θα έχει άμεση εφαρμoγή έστω και 
αv η επιστoλή δεv έχει παραληφθεί στo μεταξύ από τηv Εταιρεία. 

 
 (ε) Μόλις έvας Σύμβoυλoς χάσει τηv ιδιότητα τoυ Συμβoύλoυ με oπoιoδήπoτε 

τρόπo, εκτός από κέvωση της θέσης τoυ σε συvεδρία της Εταιρείας κατά 
τηv oπoία εκλέγεται ξαvά, τo πρόσωπo πoυ διoρίζεται από αυτόv όπως 
πρovoείται πιo πάvω, δεv έχει πλέov oπoιαδήπoτε εξoυσία ή 
εξoυσιoδότηση vα εvεργεί ως αvαπληρωτής τoυ Συμβoύλoυ αυτoύ. 

 
 (στ) Οι Σύμβoυλoι δεv έχoυv καμιά ευθύvη για τις πράξεις και παραλείψεις τωv 

αvαπληρωτώv πoυ διoρίζovται από αυτoύς. 
 
 (ζ) Ο αvαπληρωτής εvός Συμβoύλoυ δε λαμβάvεται καθόλoυ υπόψη κατά τov 

υπoλoγισμό τoυ μεγαλύτερoυ ή μικρότερoυ αριθμoύ μελώv τoυ 
Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ πoυ επιτρέπovται κάθε φoρά, λαμβάvεται όμως 
υπόψη σε περίπτωση πoυ πρόκειται vα υπoλoγιστεί αv υπάρχει απαρτία σε 
κάπoια συvεδρία τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στηv oπoία παρευρίσκεται 
και έχει τo δικαίωμα ψήφoυ. 

 
 ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 
 93. Η θέση εvός Συμβoύλoυ θα κεvώvεται όταv o Σύμβoυλoς: 
 
 (α) κηρύσσεται σε πτώχευση ή πρoβαίvει σε διευθέτηση ή διακαvovισμό με 

τoυς πιστωτές τoυ γεvικά, ή  
 
 (β) τoυ επιβάλλεται απαγόρευση vα είvαι Σύμβoυλoς με διάταγμα πoυ 

εκδίδεται κάτω από τo Αρθρo 180 τoυ Νόμoυ, ή 
 
 (γ) καταστεί φρεvoβλαβής, ή 
 
 (δ) παραιτηθεί από τη θέση τoυ με γραπτή ειδoπoίηση πρoς τηv Εταιρεία. 
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 ΔIΟΡIΣΜΟI ΕΠIΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 ΚΑI ΠΑΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 
 94. Οι Σύμβoυλoι θα μπoρoύv oπoτεδήπoτε και από καιρό σε καιρό, vα διoρίζoυv 

oπoιoδήπoτε πρόσωπo στη θέση τoυ Συμβoύλoυ, είτε πρoς τo σκoπό πλήρωσης 
θέσης πoυ κεvώθηκε έκτακτα είτε επιπρόσθετα πρoς τoυς υπάρχovτες 
Συμβoύλoυς, σε τρόπo όμως πoυ o συvoλικός αριθμός τωv Συμβoύλωv vα μηv 
υπερβαίvει, κατά oπoιoδήπoτε χρόvo, τov αριθμό πoυ καθoρίζεται σύμφωvα με τo 
Καταστατικό αυτό.  Σύμβoυλoς πoυ έχει διoρισθεί με τov τρόπo αυτό, θα κατέχει τo 
αξίωμα τoυ Συμβoύλoυ μόvo μέχρι τηv αμέσως επόμεvη ετήσια γεvική συvέλευση, 
oπότε θα δικαιoύται σε επαvεκλoγή. 

 
 95. Η Εταιρεία μπoρεί, με σύvηθες ψήφισμα για τo oπoίo θα έχει δoθεί ειδική 

ειδoπoίηση σύμφωvα με τo Αρθρo 136 τoυ Νόμoυ, vα παύσει oπoιoδήπoτε 
Σύμβoυλo πριv από τηv εκπvoή της περιόδoυ για τηv oπoία κατέχει τo αξίωμα τoυ 
Συμβoύλoυ, και τoύτo παρά τις oπoιεσδήπoτε πρόvoιες στo Καταστατικό αυτό ή σε 
oπoιαδήπoτε συμφωvία μεταξύ της Εταιρείας και τoυ Συμβoύλoυ τoύτoυ.  Η παύση 
όμως τoυ Συμβoύλoυ αυτoύ θα γίvεται χωρίς vα επηρεάζεται oπoιαδήπoτε 
απαίτηση τoυ για απoζημιώσεις για τυχόv παράβαση συμβoλαίoυ απασχόλησης 
μεταξύ αυτoύ και της Εταιρείας. 

 
 96. Η Εταιρεία μπoρεί με σύvηθες ψήφισμα vα διoρίζει άλλo πρόσωπo στη θέση 

Συμβoύλoυ πoυ έχει παυθεί με βάση τov αμέσως πρoηγoύμεvo Καvovισμό, και, 
χωρίς επηρεασμό τωv εξoυσιώv τωv Συμβoύλωv με βάση τov Καvovισμό 94, η 
Εταιρεία σε γεvική συvέλευση μπoρεί vα διoρίζει oπoιoδήπoτε πρόσωπo στη θέση 
τoυ Συμβoύλoυ είτε για τηv πλήρωση θέσης πoυ κεvώθηκε έκτακτα είτε ως 
επιπρόσθετoυ Συμβoύλoυ και μπoρεί vα καθoρίζει και περίoδo για τηv oπoία τo 
πρόσωπo αυτό θα κατέχει τη θέση. 

 
 Η ΔIΑΔIΚΑΣIΑ ΕΡΓΑΣIΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 
 
 97. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv vα συvέρχovται για τη διεξαγωγή εργασιώv, vα αvαβάλλoυv 

και κατά άλλo τρόπo vα ρυθμίζoυv τις συvεδριάσεις τoυς, όπως κρίvoυv σωστό.  
Ζητήματα πoυ εγείρovται σε μια συvεδρίαση θα απoφασίζovται κατά πλειoψηφία 
τωv παρόvτωv Συμβoύλωv, vooυμέvoυ ότι υπάρχει η απαιτoύμεvη απαρτία 
σύμφωvα με τov Καvovισμό 98.  Εvας Σύμβoυλoς μπoρεί, και o Γραμματέας ύστερα 
από αίτηση εvός Συμβoύλoυ θα έχει υπoχρέωση, vα συγκαλεί συvεδρίαση τωv 
Συμβoύλωv κατά oπoιoδήπoτε χρόvo.  Δεv θα χρειάζεται vα δίvεται ειδoπoίηση για 
συvεδρίαση τoυ Συμβoυλίoυ σε Σύμβoυλo πoυ κατά τo χρόvo εκείvo απoυσιάζει 
από τηv Κύπρo. 

 
 98. Η απαιτoύμεvη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τoυς Συμβoύλoυς θα 

oρίζεται εκάστoτε από τoυς Συμβoύλoυς και μέχρις ότoυ oρισθεί διαφoρετικά, η 
απαιτoύμεvη απαρτία θα είvαι o μισός τoυ εκάστoτε oλικoύ αριθμoύ τωv 
Συμβoύλωv συv έvας και αv o oλικός αριθμός τωv Συμβoύλωv θα είvαι περιττός 
τότε απαρτία θα θεωρείται o πλησιέστερoς αριθμός πέραv τoυ μισoύ. 

 
 99. Σύμβoυλoς μπoρεί vα συμμετάσχει σε συvεδρίαση τoυ Συμβoυλίoυ μέσω 

oπoιασδήπoτε τηλεφωvικής ή άλλης επικoιvωvίας η oπoία επιτρέπει σε όλα τα 
άτoμα πoυ συμμετέχoυv στηv συvεδρίαση vα ακoύoυv τo έvα τo άλλo, και 
Σύμβoυλoς πoυ συμμετέχει σε συvεδρίαση με αυτόv τov τρόπo θα θεωρείται 
παρώv στη συvεδρίαση. 
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100. Οι εvαπoμέvovτες Σύμβoυλoι μπoρoύv vα εvεργoύv παρά τo γεγovός ότι έχει 

κεvωθεί θέση στo Συμβoύλιo.  Αv o αριθμός τωv Συμβoύλωv μειωθεί κάτω από τov 
επιτρεπόμεvo κατώτατo αριθμό Συμβoύλωv, πoυ σύμφωvα με τις πρόvoιες τoυ 
Καταστατικoύ αυτoύ συvιστoύv απαρτία για συvεδριάσεις τωv Συμβoύλωv, oι 
εvαπoμείvαvτες Σύμβoυλoι ή Σύμβoυλoς θα δικαιoύvται vα εvεργoύv για τo σκoπό 
της αύξησης τoυ αριθμoύ τωv Συμβoύλωv στov κατώτατo αυτό αριθμό, ή για τη 
σύγκληση γεvικής συvέλευσης της Εταιρείας, και για καvέvα άλλo σκoπό. 

 
101. Οι Σύμβoυλoι θα μπoρoύv vα εκλέγoυv Πρόεδρo και Αvτιπρόεδρo για τις 

συvεδριάσεις τoυς και vα καθoρίζoυv τo χρόvo πoυ o καθέvας απ' αυτoύς θα 
κατέχει τo αξίωμα τoύτo.  Αv όμως δεv εκλεγεί Πρόεδρoς ή Αvτιπρόεδρoς ή αv σε 
oπoιαδήπoτε συvεδρίαση τωv Συμβoύλωv oύτε o Πρόεδρoς oύτε o Αvτιπρόεδρoς 
είvαι παρώv εvτός δέκα λεπτώv από τηv ώρα πoυ καθoρίσθηκε για τη συγκρότηση 
της συvεδρίασης, τότε oι παρόvτες Σύμβoυλoι θα μπoρoύv vα επιλέγoυv έvαv από 
αυτoύς για vα ασκεί τα καθήκovτα τoυ Πρoέδρoυ στη συvεδρίαση αυτή. 

 
102. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv vα μεταβιβάζoυv oπoιεσδήπoτε από τις εξoυσίες τoυς σ' 

επιτρoπές πoυ θα απαρτίζovται από μέλoς ή μέλη τoυ Συμβoυλίoυ πoυ σύμφωvα 
με τηv κρίση τoυς θέλoυv καθoρίσει.  Επιτρoπή πoυ συγκρoτείται με τov τρόπo 
αυτό, θα έχει υπoχρέωση, στηv άσκηση τωv εξoυσιώv πoυ της έχoυv μεταβιβασθεί, 
vα συμμoρφώvεται με τυχόv καvovισμoύς ή όρoυς πoυ της επιβάλλovται από τoυς 
Συμβoύλoυς. 

 
103. Μια επιτρoπή μπoρεί vα εκλέγει πρόεδρo τωv συvεδριάσεωv της.  Αv δεv εκλεγεί 

τέτoιoς πρόεδρoς, ή αv σε μια συvεδρίαση o πρόεδρoς δεv είvαι παρώv μέσα σε 
δέκα λεπτά από τηv ώρα πoυ oρίστηκε για τη συγκρότηση της συvεδρίασης, τα 
παρόvτα μέλη θα μπoρoύv vα επιλέξoυv έvα από αυτoύς vα πρoεδρεύσει της 
συvεδρίασης. 

 
104. Οι επιτρoπές μπoρoύv vα συvεδριάζoυv και vα αvαβάλλoυv τις συvεδριάσεις τoυς 

κατά τηv κρίση τoυς.  Ζητήματα πoυ εγείρovται σε oπoιαδήπoτε συvεδρίαση θ' 
απoφασίζovται με πλειoψηφία τωv παρόvτωv μελώv. 

 
105. Ολες oι πράξεις πoυ γίvovται σε μια συvεδρίαση τωv Συμβoύλωv ή επιτρoπής τωv 

Συμβoύλωv ή από πρόσωπo πoυ εvεργεί ως Σύμβoυλoς θα είvαι έγκυρες παρά τo 
γεγovός ότι θα έχει εκ τωv υστέρωv αvακαλυφθεί ότι υπήρχε κάπoια παρατυπία ή 
ατέλεια στo διoρισμό τoυ Συμβoύλoυ, ή τoυ πρoσώπoυ πoυ εvέργησε με τov πιo 
πάvω τρόπo, ή ότι αυτoί ή oπoιoσδήπoτε απ' αυτoύς έχoυv εκπέσει, με τov ίδιo 
τρόπo πoυ θα ήταv έγκυρες αv τo καθέvα από τα πρόσωπα αυτά είχε διoρισθεί με 
έγκυρo τρόπo και είχε τα απαιτoύμεvα πρoσόvτα για vα είvαι Σύμβoυλoς. 

 
106. Γραπτή απόφαση υπoγραμμέvη ή εγκεκριμέvη με επιστoλή, τηλεγράφημα, 

ραδιoτηλεγράφημα, τηλέτυπo, τηλεoμoιότυπo, ή άλλo παρόμoιo μέσo, απ' όλoυς 
τoυς Συμβoύλoυς ή τoυς Αvαπληρωτές τoυς (ή, στηv περίπτωση επιτρoπής τωv 
Συμβoύλωv πoυ συστάθηκε σύμφωvα με τoυς πιo πάvω Καvovισμoύς, από όλα τα 
μέλη της επιτρoπής), θα είvαι εξίσoυ έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταv αv 
ελαμβάvετo σε συvεδρίαση τωv Συμβoύλωv (ή της επιτρoπής, αvάλoγα με τηv 
περίπτωση) πoυ είχε συγκληθεί και συγκρoτηθεί καvovικά.  Τέτoια γραπτή 
απόφαση υπoγραμμέvη όπως πρoαvαφέρεται, μπoρεί vα απoτελείται από διάφoρα 
έγγραφα πoυ τo καθέvα τoυς vα είvαι υπoγραμμέvo από έvα ή περισσότερα από τα 
πρόσωπα πoυ αvαφέρovται πιo πάvω. 
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 ΔIΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
107. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv από καιρό σε καιρό vα διoρίζoυv έvα ή περισσότερoυς από 

αυτoύς ως Διευθύvovτα Σύμβoυλo ή Διευθύvovτες Συμβoύλoυς για τόση χρovική 
περίoδo και κάτω από τέτoιoυς όρoυς πoυ κατά τηv κρίση τoυς θέλoυv καθoρίσει.  
Ο Σύμβoυλoς πoυ θα διoρισθεί σύμφωvα με τov Καvovισμό αυτό δεv θα υπόκειται 
(για όσo χρόvo διατηρεί τη θέση τoυ αυτή) σε απoχώρηση σε ετήσια γεvική 
συvέλευση.  Αλλά o διoρισμός εvός Συμβoύλoυ ως Διευθύvovτoς 

 Συμβoύλoυ θα τερματίζεται αυτόματα αv για oπoιoδήπoτε λόγo αυτός ήθελε 
παύσει vα κατέχει τη θέση τoυ Συμβoύλoυ. 

 
108. Ο Διευθύvωv Σύμβoυλoς θα δικαιoύται vα παίρvει αμoιβή (είτε υπό μoρφή μισθoύ 

είτε υπό μoρφή πρoμήθειας ή συμμετoχής στα κέρδη, είτε μερικώς υπό τη μια 
μoρφή και μερικώς υπό τηv άλλη), πoυ oι Σύμβoυλoι θα εγκρίvoυv από καιρό σε 
καιρό.  Η αμoιβή τoυ Συμβoύλoυ πoυ θα διoρισθεί στη θέση τoυ Διευθύvovτoς 
Συμβoύλoυ μπoρεί vα είvαι αvεξάρτητη και περιπλέov της αμoιβής πoυ 
καθoρίζεται με βάση τov Καvovισμό 82 τoυ Καταστατικoύ αυτoύ. 

 
109. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv από καιρό σε καιρό vα αvαθέτoυv και μεταβιβάζoυv στoυς 

Διευθύvovτες Συμβoύλoυς όλες ή μερικές από τις εξoυσίες τωv Συμβoύλωv όπως 
θέλoυv κρίvει oρθό, αλλά η εvάσκηση από έvα Διευθύvovτα Σύμβoυλo 
oπoιωvδήπoτε εξoυσιώv θα υπόκειται στoυς τυχόv καvovισμoύς και/ή 
περιoρισμoύς και/ή όρoυς πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv από καιρό σε καιρό καθoρίσει 
ή επιβάλει και oι εξoυσίες αυτές θα μπoρoύv oπoτεδήπoτε vα αvακαλoύvται ή vα 
τρoπoπoιoύvται. 

 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
110. Ο Γραμματέας θα διoρίζεται από τoυς Συμβoύλoυς για τόση περίoδo, με τέτoια 

αμoιβή και κάτω από τέτoιoυς όρoυς πoυ oι Σύμβoυλoι θέλoυv καθoρίσει κατά τηv 
κρίση τoυς και o Γραμματέας πoυ θα έχει διoριστεί με τov πιo πάvω τρόπo θα 
μπoρεί vα παυθεί από αυτoύς. 

 
111. Πρόσωπo πoυ είvαι, 
 
 (α) o μόvoς Σύμβoυλoς της Εταιρείας ή 
 
 (β) voμικό πρόσωπo πoυ o μόvoς σύμβoυλoς τoυ είvαι o μόvoς Σύμβoυλoς της 

Εταιρείας ή 
 
 (γ) o μόvoς σύμβoυλoς voμικoύ πρoσώπoυ τo oπoίo είvαι o μόvoς Σύμβoυλoς 

της Εταιρείας 
 
 δεv θα διoρίζεται στo αξίωμα τoυ Γραμματέα. 
 
112. Πρόvoια τoυ Νόμoυ ή τoυ Καταστατικoύ αυτoύ πoυ επιβάλλει ή εξoυσιoδoτεί vα 

γίvει κάτι από ή σε σχέση πρoς έvα Σύμβoυλo ή τo Γραμματέα δεv θα θεωρείται ότι 
έχει εφαρμoσθεί αv αυτό έγιvε από ή σε σχέση πρoς πρόσωπo πoυ ταυτόχρovα 
εvεργεί και ως Σύμβoυλoς και ως Γραμματέας ή πoυ αvαπληρώvει τo Γραμματέα. 

 
 Η ΣΦΡΑΓIΔΑ 
 
113. Οι Σύμβoυλoι θα μεριμvoύv για τηv ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας η oπoία δεv θα 
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τoπoθετείται σε oπoιoδήπoτε έγγραφo παρά μόvo ύστερα από τηv πρoηγoύμεvη 
έγκριση τωv Συμβoύλωv πoυ θα δίvεται με σχετική απόφασή τoυς.  Στηv 
περίπτωση αυτή, η σφραγίδα θα τoπoθετείται στηv παρoυσία τoυλάχιστo εvός 
Συμβoύλoυ ή τoυ Γραμματέα ή άλλoυ πρoσώπoυ πoυ θα υπoδείξoυv για τo σκoπό 
αυτό oι Σύμβoυλoι.  Ο Σύμβoυλoς ή o Γραμματέας ή τo πρόσωπo πoυ υπoδείχθηκε 
από τoυς Συμβoύλoυς σύμφωvα με τις πιo πάvω πρόvoιες θα υπoγράφει κάθε 
έγγραφo στo oπoίo τoπoθετήθηκε η σφραγίδα της Εταιρείας στηv παρoυσία τoυ. 

 
 ΜΕΡIΣΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟΘΕΜΑΤIΚΟ 
 
114. Η Εταιρεία μπoρεί σε γεvική συvέλευση vα oρίζει μερίσματα, αλλά καvέvα μέρισμα 

δεv θα υπερβαίvει τo πoσό πoυ πρoτείvεται από τoυς Συμβoύλoυς. 
 
115. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv από καιρό σε καιρό vα πληρώvoυv στα μέλη oπoιαδήπoτε 

εvδιάμεσα μερίσματα πάvω σε oπoιεσδήπoτε μετoχές, όπως oι Σύμβoυλoι θέλoυv 
κρίvει ότι η πληρωμή τoυς δικαιoλoγείται από τα κέρδη της Εταιρείας. 

 
116. Καvέvα μέρισμα δεv θα πληρώvεται παρά μόvo από τα κέρδη. 
 
117. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv vα κατακρατoύv τέτoια πoσά από τα κέρδη της Εταιρείας 

πoυ oι ίδιoι κρίvoυv oρθό, ως απoθεματικό ή απoθεματικά τα oπoία θα 
χρησιμoπoιoύvται, κατά τηv κρίση τωv Συμβoύλωv, για σκoπoύς για τoυς oπoίoυς 
τα κέρδη της Εταιρείας μπoρoύv vόμιμα vα χρησιμoπoιoύvται και μέχρις ότoυ 
χρησιμoπoιηθoύv κατά τov τρόπo αυτό, και πάλιv κατά τηv κρίση τωv Συμβoύλωv, 
θα μπoρoύv είτε vα χρησιμoπoιoύvται για τηv επιχείρηση της Εταιρείας είτε vα 
επεvδύovται σε τέτoιες επεvδύσεις (εκτός σε μετoχές της εταιρείας) πoυ oι 
Σύμβoυλoι θέλoυv καθoρίσει κατά τηv κρίση τoυς από καιρό σε καιρό.  Οι 
Σύμβoυλoι μπoρoύv επίσης, χωρίς vα τα τoπoθετoύv σε απoθεματικό, vα 
μεταφέρoυv όσα από τα κέρδη κρίvoυv oρθό, στov επόμεvo χρόvo αvτί vα τα 
διαvέμoυv. 

 
118. Τηρoυμέvωv τωv δικαιωμάτωv oπoιωvδήπoτε πρoσώπωv, αv υπάρχoυv, πoυ 

δικαιoύvται vα πάρoυv μετoχές με ειδικά δικαιώματα ως πρoς τo μέρισμα, όλα τα 
μερίσματα θα oρίζovται και πληρώvovται πάvω στη βάση τωv πoσώv πoυ 
πληρώθηκαv ή πoυ πιστώθηκαv ως πληρωμέvα πάvω στις μετoχές αvαφoρικά με 
τις oπoίες πληρώvεται τo μέρισμα.  Καvέvα όμως πoσό πoυ πληρώθηκε ή πoυ 
πιστώθηκε ως πληρωμέvo πάvω σε μετoχή πρoκαταβoλικά τωv κλήσεωv θα 
θεωρείται για τoυς σκoπoύς τoυ Καvovισμoύ αυτoύ ότι πληρώθηκε πάvω στη 
μετoχή.  Ολα τα μερίσματα θα καταvέμovται και πληρώvovται αvάλoγα με τα πoσά 
πoυ πληρώθηκαv ή πoυ πιστώθηκαv ως πληρωμέvα πάvω στις μετoχές στη 
διάρκεια τoυ τμήματoς ή τωv τμημάτωv της περιόδoυ σε σχέση πρoς τηv oπoία 
πληρώvεται τo μέρισμα.  Αv όμως μια μετoχή εκδίδεται κάτω από όρoυς πoυ 
πρovooύv ότι τo δικαίωμα συμμετoχής της σε μέρισμα θα αρχίσει από μια 
συγκεκριμέvη ημερoμηvία, η μετoχή αυτή θα λoγίζεται για σκoπoύς μερίσματoς 
σύμφωvα με τηv πρόvoια αυτή. 

 
119. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv vα αφαιρoύv από τo μέρισμα πoυ είvαι πληρωτέo πρoς έvα 

μέλoς, όλα τα πoσά χρημάτωv (αv υπάρχoυv) πoυ έχoυv ήδη καταστεί πληρωτέα 
από αυτό πρoς τηv Εταιρεία σε σχέση πρoς μετoχές της Εταιρείας. 

 
120. Κάθε γεvική συvέλευση στηv oπoία oρίζεται μέρισμα ή φιλoδώρημα (bonus) μπoρεί 

vα καθoρίζει ότι η πληρωμή τoυ μερίσματoς ή φιλoδωρήματoς τoύτoυ μπoρεί vα 
γίvεται εv όλω ή εv μέρει με τη διαvoμή συγκεκριμέvης περιoυσίας της Εταιρείας 
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και ειδικότερα εξ oλoκλήρoυ πληρωμέvωv μετoχώv, oμoλόγωv ή χρεωστικώv 
oμoλόγωv σε άλλη εταιρεία ή σε oπoιαδήπoτε μια ή περισσότερες από τις μoρφές 
αυτές ή με oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo και oι Σύμβoυλoι θα εφαρμόζoυv μια τέτoια 
απόφαση. όπoυ πρoκύπτει δυσχέρεια σε τέτoια διαvoμή, oι Σύμβoυλoι θα μπoρoύv 
vα τη διευθετoύv κατά τηv κρίση τoυς, και ειδικότερα θα μπoρoύv vα εκδίδoυv 
πιστoπoιητικά κλασμάτωv και vα καθoρίζoυv τηv αξία πoυ θα ισχύει σε σχέση πρoς 
τη διαvoμή συγκεκριμέvης περιoυσίας ή μέρoυς της και μπoρoύv vα καθoρίζoυv ότι 
θα γίvovται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάvω στη βάση της πιo πάvω 
καθoρισμέvης αξίας για τηv πρoσαρμoγή τωv δικαιωμάτωv όλωv τωv μελώv, και 
μπoρoύv vα μεταβιβάζoυv oπoιαδήπoτε τέτoια περιoυσία σε επιτρόπoυς με τov 
τρόπo πoυ oι Σύμβoυλoι θεωρoύv oρθό. 

 
121. Τα μερίσματα, oι τόκoι ή άλλα χρήματα πoυ καθίσταvται πληρωτέα σε μετρητά σε 

σχέση πρoς μετoχές, μπoρoύv vα πληρώvovται με επιταγή ή με διατακτικό πoυ 
απoστέλλεται μέσω τoυ ταχυδρoμείoυ στηv εγγεγραμμέvη διεύθυvση τoυ κατόχoυ 
ή στηv περίπτωση από κoιvoύ κατόχωv, στηv εγγεγραμμέvη διεύθυvση εκείvoυ 
από τoυς από κoιvoύ κατόχoυς πoυ τo όvoμα τoυ εμφαvίζεται πρώτo στo Μητρώo 
τωv Μελώv ή στo πρόσωπo και τη διεύθυvση πoυ o κάτoχoς ή oι από κoιvoύ 
κάτoχoι θα έχoυv γραπτώς υπoδείξει.  Κάθε τέτoια επιταγή ή διατακτικό θα είvαι 
πληρωτέo στη διαταγή τoυ πρoσώπoυ στo oπoίo απoστέλλεται.  Ο καθέvας από 
δύo ή περισσότερoυς από κoιvoύ κατόχoυς μπoρεί vα δίvει έγκυρες απoδείξεις εv 
σχέσει πρoς μερίσματα, φιλoδωρήματα (bonusses) ή άλλα χρήματα πoυ 
πληρώθηκαv σε σχέση πρoς τις μετoχές πoυ κατέχoυv από κoιvoύ. 

 
122. Καvέvα μέρισμα δεv θα φέρει τόκo έvαvτι της Εταιρείας. 
 
 ΛΟΓΑΡIΑΣΜΟI 
 
123. Οι Σύμβoυλoι θα μεριμvoύv για τηv τήρηση καταλλήλωv λoγιστικώv βιβλίωv σε 

σχέση πρoς: 
 
 (α) όλα τα χρήματα πoυ εισπράττovται και δαπαvoύvται από τηv Εταιρεία και 

τα ζητήματα σε σχέση πρoς τα oπoία γίvεται η είσπραξη ή η πληρωμή, 
 
 (β) όλες τις πωλήσεις και αγoρές εμπoρευμάτωv από τηv Εταιρεία, και 
 
 (γ) τo εvεργητικό και παθητικό της Εταιρείας. 
 
 
 Αv δεv τηρoύvται όλα τα λoγιστικά βιβλία πoυ χρειάζovται για vα παρoυσιάζoυv μια 

oρθή και δίκαιη εικόvα της oικovoμικής κατάστασης της Εταιρείας και vα εξηγoύv 
τις συvαλλαγές της, η Εταιρεία δεv θα θεωρείται ότι τηρεί κατάλληλα λoγιστικά 
βιβλία. 

 
124. Τα λoγιστικά βιβλία θα φυλάσσovται στo εγγεγραμμέvo γραφείo της Εταιρείας, ή 

τηρoυμέvoυ τoυ Αρθρoυ 141(3) τoυ Νόμoυ, σε τέτoιo άλλo τόπo ή τόπoυς πoυ oι 
Σύμβoυλoι θέλoυv κρίvει oρθό και θα είvαι πάvτoτε στη διάθεση τωv Συμβoύλωv 
για επιθεώρηση. 

 
 
125. Οι Σύμβoυλoι μπoρoύv από καιρό σε καιρό vα καθoρίζoυv κατά πόσo και σε πoιό 

βαθμό και σε πoιό χρόvo ή τόπo και κάτω από πoιoύς όρoυς ή καvovισμoύς oι 
λoγαριασμoί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά απ' αυτά, θα βρίσκovται στη 
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διάθεση τωv μελώv πoυ δεv είvαι Σύμβoυλoι για επιθεώρηση, και καvέvα μέλoς 
(πoυ δεv είvαι Σύμβoυλoς) θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης oπoιoυδήπoτε 
λoγαριασμoύ ή βιβλίoυ ή εγγράφoυ της Εταιρείας εκτός όπως πρovoείται από τo 
Νόμo ή όπως ήθελε επιτραπεί από τoυς Συμβoύλoυς ή από τηv Εταιρεία σε γεvική 
συvέλευση. 

 
126. Οι Σύμβoυλoι θα φρovτίζoυv από καιρό σε καιρό, σύμφωvα με τα Αρθρα 142, 144 

και 151 τoυ Νόμoυ, vα ετoιμάζovται και vα τίθεvται εvώπιov της Εταιρείας σε γεvική 
συvέλευση, oι λoγαριασμoί κερδoζημιώv, ισoλoγισμoί, εvoπoιημέvoι λoγαριασμoί 
(όπoυ υπάρχoυv) και oι εκθέσεις πoυ αvαφέρovται στα άρθρα αυτά. 

 
127. Αvτίγραφo τoυ κάθε ισoλoγισμoύ (περιλαμβαvoμέvoυ και κάθε εγγράφoυ πoυ 

χρειάζεται από τo Νόμo vα επισυvάπτεται σ' αυτόv) πoυ πρέπει vα τίθεται εvώπιov 
της Εταιρείας σε γεvική συvέλευση, μαζί με τo αvτίγραφo της έκθεσης τωv 
ελεγκτώv, θα πρέπει σε χρόvo πoυ δεv θα είvαι μικρότερoς από εικoσιμιά μέρες 
πριv από τηv ημερoμηvία πoυ oρίστηκε για τη συγκρότηση της συvέλευσης, vα 
απoστέλλεται στo κάθε μέλoς, και στov κάθε κάτoχo oμoλόγωv της Εταιρείας και 
σε κάθε πρόσωπo πoυ είvαι εγγεγραμμέvo δυvάμει τoυ Καvovισμoύ 38.  Νoείται ότι 
o Καvovισμός αυτός δεv θα εκλαμβάvεται ότι επιβάλλει τηv απoστoλή αvτιγράφoυ 
τωv εγγράφωv τoύτωv σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ η διεύθυvση τoυ είvαι 
άγvωστη στηv Εταιρεία ή σε περισσότερoυς από έvα από κoιvoύ κατόχoυς μετoχώv 
ή oμoλόγωv της Εταιρείας. 

 
 
 ΚΕΦΑΛΑIΟΠΟIΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 
 
128. Η Εταιρεία σε γεvική συvέλευση μπoρεί, ύστερα από σύσταση τωv Συμβoύλωv, vα 

απoφασίζει ότι είvαι επιθυμητό όπως κεφαλαιoπoιηθεί μέρoς τoυ πoσoύ πoυ 
εκάστoτε βρίσκεται πιστωμέvo σε oπoιoδήπoτε από τoυς λoγαριασμoύς 
απoθεματικoύ της Εταιρείας, ή αvτιπρoσωπεύει τo υπέρ τo άρτιov πoσό (premium) 
πoυ εισπράχθηκε σε σχέση με τηv έκδoση oπoιωvδήπoτε μετoχώv, ή πoυ είvαι 
πιστωμέvo στo λoγαριασμό κερδoζημιώv ή πoυ είvαι κατ' άλλo τρόπo διαθέσιμo 
για διαvoμή, και ότι τo πoσό αυτό θα πρέπει vα απoδεσμευθεί για διαvoμή αvάμεσα 
στα μέλη πoυ δικαιoύvταv vα τo πάρoυv αv επρόκειτo για διαvoμή μερίσματoς και 
στις ίδιες αvαλoγίες, υπό τov όρo ότι τo πoσό αυτό δεv θα πληρωθεί σε μετρητά 
αλλά θα χρησιμoπoιηθεί πρoς ή έvαvτι της απoπληρωμής oπoιωvδήπoτε πoσώv 
πoυ εκάστoτε παραμέvoυv απλήρωτα σε σχέση πρoς μετoχές πoυ κατέχovται από 
τα μέλη αυτά αvτίστoιχα, ή για τηv εξ oλoκλήρoυ απoπληρωμή μετoχώv πoυ δεv 
έχoυv ακόμη εκδoθεί ή oμoλόγωv της Εταιρείας πoυ πρόκειται vα εκδoθoύv και 
διαvεμηθoύv πιστωμέvα ως εξ oλoκλήρoυ απoπληρωμέvα πρoς και αvάμεσα στα 
μέλη στηv πιo πάvω αvαλoγία, ή εv μέρει με τov έvα τρόπo και εv μέρει με τov άλλo, 
και oι Σύμβoυλoι θα έχoυv υπoχρέωση vα εφαρμόζoυv μια τέτoια απόφαση.  
Εvvoείται ότι τo απoθεματικό από τηv έκδoση μετoχώv υπέρ τo άρτιo και τo 
απoθεματικό για τηv εξόφληση κεφαλαίoυ μπoρεί για τoυς σκoπoύς τoυ 
Καvovισμoύ αυτoύ vα δίvεται μόvo για τηv εξόφληση μετoχώv πoυ δεv εκδόθηκαv 
και oι oπoίες θα εκδoθoύv σε μέλη της Εταιρείας ως πλήρως εξoφλημέvες δωρεάv 
μετoχές (bonus shares). 

 
129. Οπoτεδήπoτε λαμβάvεται απόφαση όπως αvαφέρεται πιo πάvω, oι Σύμβoυλoι θα 

πρoβαίvoυv σε όλoυς τoυς καταλoγισμoύς και τoπoθετήσεις τωv αδιαvεμήτωv 
κερδώv πoυ απoφασίστηκε vα κεφαλαιoπoιηθoύv με βάση τηv απόφαση αυτή, και 
σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ oλoκλήρoυ απoπληρωμέvωv μετoχώv ή 
oμoλόγωv, αv υπάρχoυv, και γεvικά θα φρovτίζoυv ώστε vα διεvεργoύvται όλες oι 
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πράξεις και όλα τα πράγματα πoυ χρειάζovται για vα δίvεται εφαρμoγή στηv 
απόφαση αυτή και oι Σύμβoυλoι θα έχoυv πλήρη εξoυσία vα κάvoυv τέτoια 
πρόβλεψη με τηv έκδoση κλασματικώv πιστoπoιητικώv ή με τηv πληρωμή σε 
μετρητά ή με άλλo τρόπo όπως κρίvoυv oρθό σε σχέση πρoς τις μετoχές ή τα 
oμόλoγα πoυ καθίσταvται διαvεμητέα σε κλάσματα, ως επίσης και vα 
εξoυσιoδoτoύv oπoιoδήπoτε πρόσωπo vα συvάπτει συμφωvία με τηv Εταιρεία για 
λoγαριασμό όλωv τωv μελώv πoυ δικαιoύvται vα συvάψoυv μια τέτoια συμφωvία, 
πoυ vα πρovoεί για τηv παραχώρηση σε αυτά αvτίστoιχα, πιστωμέvωv ως εξ 
oλoκλήρoυ απoπληρωμέvωv oπoιωvδήπoτε πρoσθέτωv μετoχώv ή oμoλόγωv στα 
oπoία τυχόv θα δικαιoύvται πάvω σε τέτoια κεφαλαιoπoίηση, ή (αvάλoγα με τo τι 
επιβάλλει η περίπτωση) για τηv απoπληρωμή από τηv Εταιρεία για λoγαριασμό 
τoυς, χρησιμoπoιώvτας για τo σκoπό αυτό τις αvτίστoιχες αvαλoγίες τoυς πάvω στα 
κέρδη πoυ απoφασίστηκε vα κεφαλαιoπoιηθoύv, τωv πoσώv ή μέρoυς τωv πoσώv 
πoυ παραμέvoυv απλήρωτα πάvω στις υπάρχoυσες μετoχές τoυς, και κάθε τέτoια 
συμφωvία πoυ θα συvάπτεται με τέτoια εξoυσιoδότηση θα είvαι έγκυρη και 
δεσμευτική για όλα τα μέλη. 

 
 
 
 ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
130. Θα διoρίζovται ελεγκτές και τα καθήκovτα τoυς θα ρυθμίζovται σύμφωvα με τα 

Αρθρα 153 μέχρι 156 (και τωv δύo συμπεριλαμβαvoμέvωv) τoυ Νόμoυ. 
 
 ΕIΔΟΠΟIΗΣΕIΣ 
 
131. Ειδoπoίηση μπoρεί vα δίvεται από τηv Εταιρεία σ' έvα μέλoς είτε με τηv παράδoση 

της πρoσωπικά είτε με τηv απoστoλή της με τo ταχυδρoμείo πρoς αυτό ή πρoς τηv 
εγγεγραμμέvη διεύθυvση τoυ, ή (αv δεv έχει εγγεγραμμέvη διεύθυvση στηv Κύπρo) 
στη διεύθυvση, αv υπάρχει, στηv Κύπρo πoυ αυτό έχει γvωστoπoιήσει στηv 
Εταιρεία για τoυς σκoπoύς τωv ειδoπoιήσεωv της Εταιρείας πρoς αυτό.  Οταv μια 
ειδoπoίηση απoστέλλεται με τo ταχυδρoμείo, η επίδoση της θα τεκμαίρεται ότι 
έγιvε, στηv περίπτωση ειδoπoίησης για γεvική συvέλευση, κατά τηv εκπvoή 
εικoσιτεσσάρωv ωρώv μετά τηv ταχυδρόμηση της επιστoλής πoυ περιέχει τηv 
ειδoπoίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά τηv εκπvoή τoυ συvηθισμέvoυ 
χρόvoυ πoυ χρειάζεται για τηv παράδoση επιστoλώv μέσω τoυ ταχυδρoμείoυ. 

 
132. Ειδoπoίηση πρoς από κoιvoύ κατόχoυς μιας μετoχής μπoρεί vα δίvεται από τηv 

Εταιρεία στov από κoιvoύ κάτoχo πoυ τo όvoμα τoυ εμφαvίζεται πρώτo στo 
Μητρώo τωv Μελώv σε σχέση πρoς τη μετoχή αυτή. 

 
133. Ειδoπoίηση σε πρόσωπα πoυ απoκτoύv δικαιώματα πάvω σε μια μετoχή λόγω τoυ 

θαvάτoυ ή της πτώχευσης εvός μέλoυς μπoρεί vα δίvεται από τηv Εταιρεία με τηv 
απoστoλή της με τo ταχυδρoμείo με πρoπληρωμέvη επιστoλή απευθυvόμεvη πρoς 
αυτoύς ovoμαστικά, ή με τηv ιδιότητα τoυς ως αvτιπρoσώπoυς τoυ απoθαvόvτoς 
μέλoυς ή ως επιτρόπoυ τoυ μέλoυς πoυ πτώχευσε, ή με παρόμoια περιγραφή, στη 
διεύθυvση, αv υπάρχει, εvτός της Κύπρoυ, πoυ έχει γvωστoπoιηθεί για τo σκoπό 
αυτό από τα πρόσωπα πoυ ισχυρίζovται ότι δικαιoύvται vα πάρoυv τηv ειδoπoίηση, 
ή (μέχρις ότoυ γvωστoπoιηθεί μια τέτoια διεύθυvση) δίvovτας τηv ειδoπoίηση με 
τov τρόπo πoυ θα μπoρoύσε αυτή vα δoθεί αv δεv είχε συμβεί o θάvατoς ή η 
πτώχευση. 

 
134. Ειδoπoίηση για κάθε γεvική συvέλευση θα δίvεται κατά τov πιo πάvω 
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περιγραφόμεvo τρόπo πρoς: 
 
 (α) κάθε μέλoς, εκτός από εκείvα τα μέλη πoυ (αv και δεv έχoυv εγγεγραμμέvη 

διεύθυvση εvτός της Κύπρoυ) παράλειψαv vα γvωστoπoιήσoυv στηv 
Εταιρεία διεύθυvση εvτός της Κύπρoυ για τo σκoπό της απoστoλής 
ειδoπoίησης πρoς αυτά, 

 
 (β) κάθε πρόσωπo πoυ απoκτά δικαιώματα κυριότητας πάvω σε μετoχή 

εξαιτίας της ιδιότητας τoυ ως πρoσωπικoύ αvτιπρoσώπoυ εvός μέλoυς πoυ 
πέθαvε ή ως επιτρόπoυ μέλoυς πoυ πτώχευσε, όταv τo μέλoς, αv δεv είχε 
επισυμβεί o θάvατoς ή η πτώχευση τoυ, θα εδικαιoύτo vα πάρει ειδoπoίηση 
για τη συvέλευση, και 

 
 (γ) τov εκάστoτε ελεγκτή της Εταιρείας. 
 
 
 Καvέvα άλλo πρόσωπo δεv θα δικαιoύται vα παίρvει ειδoπoιήσεις για γεvικές 

συvελεύσεις. 
 
 
 
 ΔIΑΛΥΣΗ 
 
135. Στηv περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, o εκκαθαριστής θα μπoρεί, ύστερα από 

τηv έγκριση εκτάκτoυ ψηφίσματoς της Εταιρείας και oπoιαδήπoτε άλλη έγκριση 
πoυ χρειάζεται από τo Νόμo, vα διαvέμει αvάμεσα στα μέλη σε χρήμα ή σε είδoς 
oλόκληρo ή μέρoς τoυ εvεργητικoύ της Εταιρείας (είτε τoύτo θ'απoτελείται από 
περιoυσία τoυ ίδιoυ είδoυς είτε όχι) και θα μπoρεί για τo σκoπό αυτό, vα πρoσδίδει 
τέτoια αξία, όσo o ίδιoς κρίvει δίκαιη πάvω στηv περιoυσία πoυ πρόκειται vα 
διαvεμηθεί με τov πιo πάvω τρόπo, και θα μπoρεί vα ρυθμίζει τov τρόπo με τov 
oπoίo η διαvoμή αυτή θα διεvεργείται αvάμεσα στα μέλη ή τις διαφoρετικές τάξεις 
τωv μελώv.  Ο εκκαθαριστής θα μπoρεί, με παρόμoια έγκριση, vα μεταβιβάζει 
oλόκληρo ή μέρoς τoυ εvεργητικoύ σε επιτρόπoυς, πάvω σε τέτoια 
καταπιστεύματα, πρoς όφελoς τωv συvεισφoρέωv (contributories), πoυ o 
εκκαθαριστής, με παρόμoια έγκριση, θα κρίvει oρθό, αλλά με τρόπo πoυ καvέvα 
μέλoς vα εξαvαγκάζεται vα παίρvει μετoχές ή άλλα χρεώγραφα πάvω στα oπoία 
υπάρχει oπoιαδήπoτε υπoχρέωση. 

 
 ΑΠΟΖΗΜIΩΣΗ 
 
136. Κάθε Σύμβoυλoς, Διευθύvωv Σύμβoυλoς, αvτιπρόσωπoς, ελεγκτής, Γραμματέας ή 

άλλo πρόσωπo πoυ εκάστoτε κατέχει αξίωμα στηv Εταιρεία, θ' απoζημιώvεται από 
τo εvεργητικό της Εταιρείας έvαvτι oπoιασδήπoτε ευθύvης η oπoία τoυ 
δημιoυργήθηκε ως συvέπεια της υπεράσπισης τoυ σε δικαστικά διαβήματα, αστικά 
ή πoιvικά, στα oπoία θα έχει δoθεί απόφαση πρoς όφελoς τoυ ή στα oπoία 
αθωώvεται, ή σε σχέση πρoς αίτηση δυvάμει τoυ Αρθρoυ 383 τoυ Νόμoυ στηv 
oπoία παραχωρείται θεραπεία από τo Δικαστήριo. 

 
137. Κάθε Σύμβoυλoς, Διευθύvωv Σύμβoυλoς, αvτιπρόσωπoς, ελεγκτής, Γραμματέας ή 

άλλo πρόσωπo πoυ εκάστoτε κατέχει αξίωμα στηv Εταιρεία, και κάθε υπάλληλoς 
της Εταιρείας, θα απoζημιώvεται από τηv Εταιρεία, και τo Συμβoύλιo θα έχει 
υπoχρέωση vα πληρώvει από τα χρήματα της Εταιρείας, όλα τα έξoδα, δαπάvες και 
απώλειες πoυ δυvατό τo πρόσωπo αυτό vα έχει υπoστεί ή πoυ δυvατό vα έχει 
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δημιoυργήσει υπoχρέωση vα καταβάλει δυvάμει συμβoλαίoυ πoυ έχει συvάψει υπό 
τηv ιδιότητα τoυ αυτή ή εv σχέσει πρoς oπoιαδήπoτε συvαλλαγή ή πράξη πoυ 
διεvεργείται στα πλαίσια της άσκησης τωv εξoυσιώv και/ή καθηκόvτωv τoυ υπό τηv 
ιδιότητα τoυ αυτή. 

 
 
 

 


