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Σκοπός της εγκυκλίου αυτής είναι να δώσουµε απαντήσεις σε ορισµένα ερωτήµατα που 
προκύπτουν από τα πιο πάνω θέµατα.  Οι απαντήσεις είναι σύµφωνα µε νοµική 
γνωµάτευση που πήραµε 
 
 
Εισαγωγή  
 
∆ικαίωµα εταιρείας για εξαγορά ή απόκτηση δικών της µετοχών  
 
Πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου  
 
Το Άρθρο 57Α προβλέπει ότι η ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης της 
εταιρείας η οποία εξουσιοδοτεί την απόκτηση ιδίων µετοχών από εταιρεία θα 
καθορίζει και τη διάρκεια κατοχής τους η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 
δύο χρόνια (57Α(1)(α)).  Η νοµοθεσία δεν προβλέπει τον τρόπο αποξένωσής τους. 
 
Το Άρθρο 57Β παραθέτει κατάλογο πράξεων οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την 
απόκτηση ίδιων µετοχών από εταιρεία οι οποίες εξαιρούνται από τις πρόνοιες 
του Άρθρου 57Α υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Το εδάφιο (2) του Άρθρου 57Β 
προβλέπει ότι σε περίπτωση που εταιρεία αποκτά µετοχές στις περιπτώσεις που 
εξαιρούνται από την εφαρµογή του Άρθρου 57Α η προθεσµία για µεταβίβαση των 
µετοχών αυτών είναι τρία χρόνια από το χρόνο της απόκτησής τους εκτός αν η 
ονοµαστική αξία των µετοχών που αποκτήθηκαν υπό προϋποθέσεις που 
εξαιρούνται από την εφαρµογή του Άρθρου 57Α δεν υπερβαίνει το 10% του 
καλυφθέντος κεφαλαίου. 
 
Το εδάφιο (3) του Άρθρου 57Β προβλέπει ότι σε περίπτωση κατά την οποία οι 
µετοχές που έχουν αποκτηθεί από την εταιρεία µε βάση τις πρόνοιες του 
εδαφίου (2) του Άρθρου 57Β δεν έχουν µεταβιβαστεί µέσα στην προθεσµία των 
τριών ετών αυτές ακυρώνονται µε τη µείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου κατά το 
αντίστοιχο ποσό. Υπάρχει όµως επιφύλαξη στο εδάφιο (3) του Άρθρου 57Β η 
οποία προβλέπει ότι η µείωση τότε µόνο είναι αναγκαία στο µέτρο που η 
απόκτηση των µετοχών που πρέπει να ακυρωθούν είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση 
του καθαρού ενεργητικού της εταιρείας σε ποσό κατώτερο από εκείνο του 
καλυφθέντος κεφαλαίου, αυξηµένου κατά τα αποθεµατικά των οποίων ο περί 
Εταιρειών Νόµος δεν επιτρέπει τη διανοµή. 
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Το Άρθρο 57Γ προβλέπει ότι εταιρεία η οποία αποκτά µετοχές κατά 
παράβαση των διατάξεων των Άρθρων 57Α και 57Β έχει υποχρέωση µεταβίβασης 
τους το αργότερο µέσα σε προθεσµία ενός έτους από την ηµεροµηνία συντέλεσης 
της πράξης απόκτησης τους. Προχωρεί όµως το Άρθρο 57Γ µε την επιφύλαξη ότι 
αν οι εν λόγω µετοχές δε µεταβιβαστούν µέσα στην προθεσµία αυτή, δηλαδή 
του ενός έτους, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου (3) του 
Άρθρου 57Β οι οποίες περιλαµβάνουν την υποχρέωση για µείωση του καλυφθέντος 
κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό αλλά πάντοτε και µε την επιφύλαξη ότι η 
µείωση αυτή είναι αναγκαία µόνο στο µέτρο που η απόκτηση των µετοχών που 
πρέπει να ακυρωθούν είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του καθαρού ενεργητικού 
κ.λ.π. 
 
 
Ερωτήµατα που προκύπτουν και απαντήσεις 
 
Ερώτηση 1 
 
Σε περίπτωση που εταιρεία κατέχει τις δικές της µετοχές πέραν των  δύο  ετών, που 
προβλέπει το άρθρο 57Α(1)(α), και  δε βρίσκει αγοραστές για να τις αγοράσουν, πώς µπορεί 
να τις αποξενώσει;  
 
Απάντηση 
 
Σε περίπτωση που δε βρίσκει αγοραστές, η εταιρεία θα πρέπει να προχωρήσει µε ακύρωση 
των εν λόγω µετοχών και µείωση του κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 64 -
69 του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113. 
 
 
Ερώτηση 2  
 
Αν µια εταιρεία παραλείψει να ενεργήσει προς την κατεύθυνση αποξένωσης των µετοχών 
που αποκτήθηκαν µε βάση το άρθρο 57Α(1)(α), είναι παράνοµο;  Αν ναι, ποιες είναι οι 
επιπτώσεις;   
 
Απάντηση 
 
Ενόψει του γεγονότος ότι το Άρθρο 57Α του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 δεν αναφέρει 
ρητά ότι δηµιουργείται ποινικό αδίκηµα σε περίπτωση παράβασης του Άρθρου 57Α, δεν 
δηµιουργείται ποινική ευθύνη για την εταιρεία. Η εταιρεία όµως θα πρέπει να τηρήσει τις 
πρόνοιες του Άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, διότι παρά το γεγονός ότι δεν 
δηµιουργείται ρητά ποινικό αδίκηµα, δεν νοείται ότι εταιρεία θα λειτουργεί κατά παράβαση 
του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113. 
 
Να σηµειωθεί ότι τα µέλη της εταιρείας µπορούν να χρησιµοποιήσουν το Άρθρο 158 του περί 
Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, το οποίο επιτρέπει στο Υπουργικό Συµβούλιο να ερευνήσει τις 
υποθέσεις της εταιρείας µετά από αίτηση είτε τουλάχιστον 200 µελών είτε µελών που 
κατέχουν τουλάχιστον το ένα δέκατο των εκδοµένων µετοχών της εταιρείας, όταν οι αιτητές 
έχουν βάσιµο λόγο να απαιτούν την έρευνα και να φέρουν υπόψη του Υπουργικού 
Συµβουλίου το γεγονός ότι η εταιρεία δεν τηρεί τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 
113. ∆εν συνηθίζεται η διαδικασία αυτή αλλά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων µερών. 
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Ερώτηση 3 
 
Τι σηµαίνει ο όρος «καλυφθέν κεφάλαιο» που αναφέρεται στις υποπαραγράφους (2) και (3) 
του άρθρου 57Β; 
 
Απάντηση  
 
∆εν έχουµε υπόψη καθορισµένο ορισµό της φράσης αυτής και εποµένως ισχύει η γραµµατική 
ερµηνεία, δηλαδή κεφάλαιο το οποίο εκδόθηκε και πληρώθηκε. 
 
 
Ερώτηση 4 
 
Το άρθρο 57Β(3) αναφέρεται σε µείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου.  Για τη µείωση αυτή 
χρειάζεται η έγκριση του δικαστηρίου που απαιτείται από τα άρθρα 64 – 69; 
 
Απάντηση 
 
Χρειάζεται η έγκριση του ∆ικαστηρίου και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η 
διαδικασία που προνοείται στα Άρθρα 64-69 του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113. 
 
 
Ερώτηση 5 
 
Τι γίνεται σε περίπτωση που το δικαστήριο αρνείται την έγκριση µείωσης κεφαλαίου; 
 
Απάντηση 
 
Το ∆ικαστήριο µάλλον δεν θα απορρίψει αίτηση εταιρείας για µείωση κεφαλαίου, δεδοµένου 
ότι η µείωση κεφαλαίου γενικά επιβάλλεται από τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ 113 να 
γίνεται µε διάταγµα του ∆ικαστηρίου. Εν πάση περιπτώσει αν το ∆ικαστήριο αρνηθεί να 
εγκρίνει την εν λόγω αίτηση τότε σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία θα πρέπει να µελετήσει 
προσεκτικά τους λόγους µιας τέτοιας απόρριψης και να ενεργήσει ανάλογα. 
 
 
Ερώτηση 6 
 
Πώς ερµηνεύετε την επιφύλαξη στο εδάφιο (3) του άρθρου 57Β, δηλαδή πρακτικά τι 
σηµαίνει; 
 
Απάντηση 
 
Είναι δύσκολη η ερµηνεία της επιφύλαξη του Άρθρου 57Β(3), γιατί προβάλλεται στην αρχή η 
λέξη “νοείται” η οποία συνήθως εισάγει την έννοια της επιφύλαξης, κατά το Αγγλικό 
“provided that”. 
 
Νοµίζουµε ότι η πρόταση αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο επεξηγηµατική του εδαφίου (3) του 
Άρθρου 57Α και µπορεί να έχει και την έννοια ότι, γενικά, χρειάζεται η διαδικασία µείωσης 
εκτός στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη λεγόµενη “επιφύλαξη”. 
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Υπόθεση “Harvest” - Επιστροφή χρηµάτων επενδυτή σε περίπτωση µη 
εισαγωγής τίτλων στο ΧΑΚ 
  
Η υπόθεση Harvest που έχει αποφασιστεί από το Ανώτατο δικαστήριο στις 26.11.2003  δίδει 
ερµηνεία του άρθρου 3(3) του νόµου 42(Ι)/2000 ‘Νόµος που τροποποιεί τους περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους’. 
 
Τα άρθρο αυτό προβλέπει ότι εταιρεία που εισέπραξε χρήµατα από επενδυτή για αγορά 
τίτλων της που θα εισαχθούν στο ΧΑΚ οφείλει να επιστρέψει τα χρήµατα µε τόκο προς 6% 
σε περίπτωση που οι τίτλοι δεν εισαχθούν στο ΧΑΚ εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης για εισαγωγή τους στο ΧΑΚ.   
 
Τα γεγονότα της υπόθεσης Harvest είναι σε συντοµία ως εξής: 

• 9.2.2000 -  η Harvest υπόβαλε αίτηση για εισαγωγή των τίτλων της στο ΧΑΚ 
• 9.2.2000 - ο κ Γ Ταµάσιου έκαµε αίτηση για 10.000 µετοχές αξίας £5.000 
• 29.5.2000 - η Harvest αποδέχθηκε την αίτηση και δηµιουργήθηκε έγκυρη σύµβαση. 
• 27.7.2000 - ο Ταµάσιου ζήτησε επιστροφή των χρηµάτων του πλέον τόκους αλλά η 

Harvest δε συµφώνησε διότι  
(α)  9.2.2000 υπέβαλε αίτηση για εισαγωγή των τίτλων στο ΧΑΚ, και 
(β)  28.7.2000 το ΧΑΚ έδωσε παράταση 2 µηνών όσον αφορά την επιστροφή των  
χρηµάτων  

• 12.9.2000 η Harvest έστειλε το πιστοποιητικό µετοχών και δικαιωµάτων αγοράς στον 
κ Ταµάσιου 

• 18.9.2000 το ΧΑΚ δέχθηκε την εισαγωγή των µετοχών 
• 25.9.2000 άρχισε η διαπραγµάτευση των µετοχών 
• 2.10.2000 ο Ταµάσιου επέστρεψε τους τίτλους 
• 3.10.2000 ο Ταµάσιου καταχώρησε αγωγή 
 

Το ∆ικαστήριο σηµειώνει τα εξής: 
(α)  Η παράταση του ΧΑΚ δόθηκε στις 28.7.2000 ενώ η αίτηση για επιστροφή χρηµάτων 
υποβλήθηκε στις 27.7.2000, δηλαδή πριν την παράταση.  
(β)  Ο τροποποιητικός Νόµος για επιστροφή χρηµάτων τέθηκε σε ισχύ στις 7.4.2000 δηλαδή 
πριν τη συνοµολόγηση της σύµβασης στις 29.5.2000. 
 
Απόφαση ∆ικαστηρίου - Το ∆ικαστήριο αποφάσισε (ως ερµηνεία του άρθρου 3(3)) ότι 
οποιαδήποτε παράταση δόθηκε αφορούσε το χρόνο επιστροφής των χρηµάτων και η κατά τη 
δοθείσα παράταση εισδοχή των µετοχών της Harvest στο ΧΑΚ δεν µπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσµα την αναίρεση του δικαιώµατος του κ Ταµάσιου να απαιτήσει την επιστροφή των 
χρηµάτων του.  
 
Ερώτηση 7 
 
Η Harvest εξέδωσε τους τίτλους στον κ Ταµάσου και τώρα πρέπει να επιστρέψει τα χρήµατα.  
Τι γίνεται τώρα µε τους τίτλους αυτούς;  Μήπως πρέπει να γίνει αµέσως διαδικασία για 
µείωση κεφαλαίου σύµφωνα µε τα άρθρα 64 – 69;  Μήπως µπορούν να θεωρηθούν ως 
απόκτηση ιδίων µετοχών µε αποτέλεσµα να αναβληθεί η µείωση κεφαλαίου για δύο χρόνια 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 57Α(1)(α); 
 
Απάντηση 
 
Κλείνουµε προς την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει µείωση κεφαλαίου σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες των Άρθρων 64-69 του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, δεδοµένου ότι έχουν 
εκδοθεί οι µετοχές αλλά έχουν επιστραφεί τα χρήµατα που είχαν καταβληθεί για τις µετοχές 
αυτές. 
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