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Οι ενόηηηες ποσ ακολοσθούν παρέτονηαι προς σποβοήθηζη ηοσ αιηηηή ζηη ζσμπλήρωζη ηοσ θεζμοθεηημένοσ ενηύποσ και δεν 
προζκομίζονηαι με ηο παρόν ένησπο. 
 

 Επεξηγηματικέρ Σημειώσειρ 

 

Τν παξόλ έληππν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί νξζά, πιήξσο θαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ζεκεηώζεηο. Θα 
πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θάζε ελόηεηα ηνπ εληύπνπ. Όπνπ ν δηαζέζηκνο ρώξνο δελ είλαη αξθεηόο, λα 
επηζπλάπηεηαη πξόζζεην θύιιν. Η ρξήζε πξόζζεηνπ θύιινπ λα ζεκεηώλεηαη ζηελ ελόηεηα «Επηζπλεκκέλα 
Έγγξαθα».  
 
Τν παξόλ έληππν ππόθεηηαη ζε ηέινο ζύκθσλα κε ηνπο ζε εθάζηνηε ηζρύ θαλνληζκνύο. Καηάινγνο ηειώλ είλαη 
δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Εθόξνπ Εηαηξεηώλ.  
 
Όπνπ ππάξρεη επηινγή κε θνπηί λα ζεκεηώλεηαη  κε x ή √ αλάινγα. 
 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπιεξώλνληαη ζην παξόλ έληππν ζα δεκνζηεύνληαη ζην ειεθηξνληθό κεηξών ηνπ 
Εθόξνπ Εηαηξεηώλ.  
 

άξζξν 48(1) ηνπ πεξί 
Εηαηξεηώλ Νόκνπ 

Εηαηξεία, κε κεηνρηθό θεθάιαην, πνπ δελ εθδίδεη πξόζθιεζε γηα εγγξαθή θαηά ή ζρεηηθά κε ηε ζύζηαζε ηεο ή 
ε νπνία έρεη εθδώζεη ηέηνηα πξόζθιεζε γηα εγγξαθή αιιά δελ πξνρώξεζε ζηελ παξαρώξεζε νπνησλδήπνηε 
κεηνρώλ πνπ πξνζθέξζεθαλ γηα εγγξαθή πξνο ην θνηλό, δελ παξαρσξεί νπνηεζδήπνηε κεηνρέο ή ρξεσζηηθά 
νκόινγα ηεο εθηόο αλ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα από ηελ πξώηε παξαρώξεζε ησλ κεηνρώλ ή 
ρξεσζηηθώλ νκνιόγσλ παξαδόζεθε ζηνλ έθνξν εηαηξεηώλ γηα θαηαρώξεζε ζηνλ θαζνξηζκέλν ηύπν δήισζε 
αληί πξόζθιεζεο γηα εγγξαθή ππνγξακκέλε από θάζε πξόζσπν πνπ θαηνλνκάδεηαη ζε απηή σο ζύκβνπινο ή 
πξνηεηλόκελνο ζύκβνπινο ηεο εηαηξείαο ή από αληηπξόζσπό ηνπ πνπ είλαη γξαπηώο εμνπζηνδνηεκέλνο θαη 
ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Ι ηνπ Πέκπηνπ Παξαξηήκαηνο, πνπ πεξηέρνπλ ηηο εθζέζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζε απηέο, θαη ν πξναλαθεξόκελνο θαζνξηζκέλνο ηύπνο θαη ην πξναλαθεξόκελν Μέξνο Ι έρνπλ 
απνηέιεζκα ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Μέξνο ΙΙ ηνπ Πέκπηνπ Παξαξηήκαηνο. 

 
άξζξν 48(2) ηνπ πεξί 
Εηαηξεηώλ Νόκνπ 

 
Κάζε δήισζε αληί πξόζθιεζεο γηα εγγξαθή πνπ παξαδίλεηαη κε βάζε ην εδάθην (1), όηαλ ηα πξόζσπα πνπ 
θαηάξηηζαλ νπνηαδήπνηε ηέηνηα έθζεζε πεξηέιαβαλ, ή ρσξίο λα δώζνπλ νπνηαδήπνηε δηθαηνινγία, ππόδεημαλ 
ζε απηή νπνηεζδήπνηε πξνζαξκνγέο όπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Πέκπηνπ Παξαξηήκαηνο, 
νπηζζνγξάθεζαλ ή επηζύλαςαλ ζε απηή γξαπηή δήισζε ππνγξακκέλε από ηα πξόζσπα εθείλα πνπ εθζέηεη 
ηηο πξνζαξκνγέο θαη παξέρεη ηνπο ιόγνπο γηα απηέο. 

Σεκείσζε 1 

 Να αλαγξάθεηαη ην πιήξεο όλνκα θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζύκθσλα κε ην κεηξών 
ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ. 

 Τν πεδίν «Αξηζκόο εηαηξείαο» λα ζπκπιεξώλεηαη σο αθνινύζσο:  
Να αλαγξάθνληαη ζην πξώην θνπηί αξηζηεξά ηα αξρηθά «ΗΔ» ζε πεξίπησζε Ηκεδαπήο Δηαηξείαο 
θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην έληππν ζπκπιεξώλεηαη γηα Δπξσπατθή Γεκόζηα Δηαηξεία λα 
αλαγξάθνληαη ηα αξρηθά «ΔΓ».  
Τν ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ εγγξαθήο λα βξίζθεηαη ζην δεμηόηεξν θνπηί.   

 Έληππν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα ην όλνκα ή ν αξηζκόο εηαηξείαο δελ ζα γίλεηαη 
απνδεθηό. 

 Τν παξόλ έληππν λα πξνζθνκίδεηαη καδί κε ην ΗΔ9.  

Σεκείσζε 2 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ν ζύκβνπινο πνπ ππνβάιιεη ην 
έληππν είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.  
Δάλ ν ζύκβνπινο είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(θ)».  
Δάλ ν ζύκβνπινο είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(λ)».   
Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα.  
Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δελ θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)». 

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην έληππν ππνβάιιεηαη κε ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο, ζύκβνπινη 
λννύληαη νη πξνηεηλόκελνη ζύκβνπινη.  

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ, λα είλαη 18 εηώλ θαη άλσ. 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ κε θππξηαθή ππεθνόηεηα, ζην πεδίν «Έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο» 
λα επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο «Ταπηόηεηα» θαη λα αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο κε ην ελ ιόγσ 
έγγξαθν ιεπηνκέξεηεο ζηα ππόινηπα ζρεηηθά πεδία.   

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ζην νπνίν έρεη εθδνζεί από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 
πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο αιινδαπνύ λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο εγγξαθήο αιινδαπνύ (Alien 
Registration Number) θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο.  

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ κεηξώνπ ζην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλν ην λνκηθό πξόζσπν θαζώο θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο ηνπ, εθηόο εάλ είλαη κε 
εγγεγξακκέλνο νξγαληζκόο.   

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ εγγεγξακκέλνπ ζην  κεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ, ην όλνκα 
θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο πξέπεη λα ζπκθσλνύλ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην κεηξών 
ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  

 Η δηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξώλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε 
δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζώπνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή 
θεληξηθό γξαθείν ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν.  

 Σηελ ππνελόηεηα «Φύζε θαη Έθηαζε Σπκθέξνληνο» λα γίλεηαη αλαθνξά ζηα πιήξε ζηνηρεία γηα ηε 
θύζε θαη έθηαζε ηνπ ζπκθέξνληνο θάζε ζπκβνύινπ ζηελ πξνώζεζε ηεο ή ζηελ πεξηνπζία πνπ 
πξνηείλεηαη λα απνθηεζεί από ηελ εηαηξεία, ή ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπκβνύινπ 
απηνύ ζπλίζηαηαη ζην όηη είλαη ζπλέηαηξνο ζε νίθν, ε θύζε θαη έθηαζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ νίθνπ, 
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κε έθζεζε όισλ ησλ πνζώλ πνπ πιεξώζεθαλ ή ζπκθσλήζεθε λα πιεξσζνύλ ζε απηόλ, ή ζηνλ 
νίθν ζε κεηξεηά ή κεηνρέο, ή δηαθνξεηηθά, από νπνηνδήπνηε πξόζσπν είηε γηα λα ηνλ παξνηξύλεη 
λα γίλεη, ή λα ηνλ θαηαζηήζεη πξνζνληνύρν σο, ζύκβνπιν, ή δηαθνξεηηθά γηα ππεξεζίεο πνπ 
παξαρσξνύληαη από απηόλ ή από ηνλ νίθν ζε ζρέζε κε ηελ ίδξπζε ή ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο. 

 Να ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία όισλ ησλ ζπκβνύισλ ηεο εηαηξείαο, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 2.  

 Τα ζηνηρεία ηνπ δεύηεξνπ ή πεξηζζνηέξσλ ζπκβνύισλ λα ζπκπιεξώλνληαη ζην ζρεηηθό πξόζζεην 
θύιιν θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν 
ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα». Σηα ελ ιόγσ πξόζζεηα θύιια, ν θάζε ζύκβνπινο ζα 
πξέπεη λα ππνγξάθεη δήισζε σο απηή πνπ πεξηέρεηαη ζηελ ελόηεηα «Γήισζε». 

Σεκείσζε 3 

 Να ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πσιεηώλ πεξηνπζίαο πνπ αγνξάζηεθε ή απνθηήζεθε, ή γηα 
ηελ νπνία ππάξρεη πξόζεζε λα αγνξαζηεί ή απνθηεζεί από ηελ εηαηξεία εθηόο όπνπ ε ζύκβαζε γηα 
ηελ αγνξά ή απόθηεζε ηεο έγηλε θαηά ηε ζπλεζηζκέλε πνξεία ηεο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία ππάξρεη 
πξόζεζε λα δηεμάγεηαη από ηελ εηαηξεία ή εθόζνλ ην πνζό πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ αγνξά απηή δελ 
είλαη ζεκαληηθό. 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ν πσιεηήο είλαη θπζηθό ή λνκηθό 
πξόζσπν.  
Δάλ ν πσιεηήο είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(θ)».  
Δάλ ν πσιεηήο είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(λ)». 
Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα.    
Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δελ θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)». 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ κε θππξηαθή ππεθνόηεηα, ζην πεδίν «Έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο» 
λα επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο «Ταπηόηεηα» θαη λα αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο κε ην ελ ιόγσ 
έγγξαθν ιεπηνκέξεηεο ζηα ππόινηπα ζρεηηθά πεδία.   

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ζην νπνίν έρεη εθδνζεί από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 
πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο αιινδαπνύ λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο εγγξαθήο αιινδαπνύ (Alien 
Registration Number) θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο.  

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ κεηξώνπ ζην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλν ην λνκηθό πξόζσπν θαζώο θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο ηνπ, εθηόο εάλ είλαη κε 
εγγεγξακκέλνο νξγαληζκόο.   

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ εγγεγξακκέλνπ ζην  κεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ, ην όλνκα 
θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο πξέπεη λα ζπκθσλνύλ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην κεηξών 
ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  

 Η δηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξώλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε 
δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζώπνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή 
θεληξηθό γξαθείν ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν.  

 Σην πεδίν «Πεξηγξαθή πεξηνπζίαο» λα γίλεηαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο πεξηνπζίαο πνπ 
αγνξάζηεθε ή απνθηήζεθε, ή γηα ηελ νπνία ππάξρεη πξόζεζε λα αγνξαζηεί ή απνθηεζεί από ηελ 
εηαηξεία. 

 Σην πεδίν «Σπλνιηθό πνζό αγνξάο» λα αλαγξάθεηαη ην πνζό ην νπνίν είλαη πιεξσηέν θαη/ή 
πιεξώζεθε ζε θαζέλα πσιεηή είηε απηό αθνξά πνζό ζε κεηξεηά, ζε κεηνρέο, ζε ρξεσζηηθά 
νκόινγα ή ζε θήκε θαη πειαηεία (goodwill). 

 Σηα πεδία όπνπ αλαγξάθεηαη πνζό λα αλαγξάθεηαη θαη ην λόκηζκα ζην νπνίν βξίζθνληαη π.ρ. €, $, 
£. 

 Σηελ ππνελόηεηα «Τξόπνο θαηαβνιήο Πνζνύ Αγνξάο» λα ζπκπιεξώλεηαη ην πνζό ην νπνίν είλαη 
πιεξσηέν θαη/ή πιεξώζεθε ζε θαζέλα πσιεηή αλάινγα κε ηνλ ηξόπν θαηαβνιήο ηνπ πνζνύ απηνύ 
από ηνλ πειάηε.   

 Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη από έλα πσιεηέο, λα ζπκπιεξώλεηαη πξόζζεην 
θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο ζηελ ελόηεηα 
«Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα». 

Σεκείσζε 4 

 Η ελόηεηα λα ζπκπιεξώλεηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζπλαιιαγή ζε ζρέζε κε 
νπνηαδήπνηε πεξηνπζία (πνπ αγνξάζηεθε ή απνθηήζεθε, ή γηα ηελ νπνία ππάξρεη πξόζεζε λα 
αγνξαζηεί ή απνθηεζεί από ηελ εηαηξεία εθηόο όπνπ ε ζύκβαζε γηα ηελ αγνξά ή απόθηεζε ηεο 
έγηλε θαηά ηε ζπλεζηζκέλε πνξεία ηεο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία ππάξρεη πξόζεζε λα δηεμάγεηαη από 
ηελ εηαηξεία ή εθόζνλ ην πνζό πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ αγνξά απηή δελ είλαη ζεκαληηθό) πνπ 
ζπκπιεξώζεθε ζηε δηάξθεηα ησλ δύν πξνεγνύκελσλ εηώλ θαη ζηελ νπνία νπνηνζδήπνηε πσιεηήο 
πξνο ηελ εηαηξεία ή νπνηνδήπνηε πξόζσπν πνπ είλαη, ή ήηαλ θαηά ην ρξόλν ηεο ζύλαςεο ηεο 
ζπλαιιαγήο απηήο, ηδξπηήο, δηεπζπληήο ή πξνηεηλόκελνο δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο είρε 
νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ άκεζν ή έκκεζν. 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ην νπνίν έρεη 
άκεζν ή έκκεζν ζπκθέξνλ.  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε αλ ην πξόζσπν είλαη θπζηθό ή λνκηθό 
πξόζσπν.  
Δάλ ην πξόζσπν είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(θ)».  
Δάλ ην πξόζσπν είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(λ)».   
Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα.  

 Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δελ θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)».  

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ κε θππξηαθή ππεθνόηεηα, ζην πεδίν «Έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο» 
λα επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο «Ταπηόηεηα» θαη λα αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο κε ην ελ ιόγσ 
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έγγξαθν ιεπηνκέξεηεο ζηα ππόινηπα ζρεηηθά πεδία.   

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ζην νπνίν έρεη εθδνζεί από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 
πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο αιινδαπνύ λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο εγγξαθήο αιινδαπνύ (Alien 
Registration Number) θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο.  

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ κεηξώνπ ζην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλν ην λνκηθό πξόζσπν θαζώο θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο ηνπ, εθηόο εάλ είλαη κε 
εγγεγξακκέλνο νξγαληζκόο.  

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ εγγεγξακκέλνπ ζην  κεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ, ην όλνκα 
θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο πξέπεη λα ζπκθσλνύλ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην κεηξών 
ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.   

 Σην πεδίν «Πεξηγξαθή πεξηνπζίαο» λα γίλεηαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο πεξηνπζίαο πνπ 
αγνξάζηεθε ή απνθηήζεθε, ή γηα ηελ νπνία ππάξρεη πξόζεζε λα αγνξαζηεί ή απνθηεζεί από ηελ 
εηαηξεία. 

 Σην πεδίν «Πεξηγξαθή ζπλαιιαγήο» λα γίλεηαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο ζπλαιιαγήο πνπ έγηλε 
ώζηε λα απνθηεζεί ε πεξηνπζία. 

 Σην πεδίν «Ηκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο» λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ 
νπνία ζπκπιεξώζεθε ε ζπλαιιαγή, σο ην αθόινπζν παξάδεηγκα 01/01/2001.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κηα ζπλαιιαγέο, λα ζπκπιεξώλεηαη πξόζζεην 
θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο ζηελ ελόηεηα 
«Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα». 

Σεκείσζε 5 

 Να ζπκπιεξώλεηαη κηα μερσξηζηή νξηδόληηα ζεηξά γηα θάζε ηάμε κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο (π.ρ. 
ζπλήζεηο κεηνρέο, εμαγνξάζηκεο), θαζώο θαη γηα κεηνρέο ηεο ίδηαο ηάμεο νη νπνίεο είλαη είηε ζε 
δηαθνξεηηθό λόκηζκα. 

 Σηα πεδία όπνπ αλαγξάθεηαη πνζό λα αλαγξάθεηαη θαη ην λόκηζκα ζην νπνίν βξίζθνληαη π.ρ. €, $, 
£. 

 Να αλαγξάθεηαη ε νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο. 

 Σηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ηάμεηο κεηνρώλ ή κεηνρέο κε δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα 
ςήθνπ ζηηο ζπλειεύζεηο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη κε δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα ζε ζρέζε κε ην 
θεθάιαην, θαη ηα κεξίζκαηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο δηάθνξεο ηάμεηο κεηνρώλ, λα ζπκπιεξώλεηαη θαη ε 
ζηήιε «Γηθαηώκαηα (ςήθνπ, ζε ζρέζε κε θεθάιαην, κεξίζκαηα)».  

 Σηελ ηειεπηαία νξηδόληηα γξακκή ζηα πεδία «Σπλνιηθή αμία νλνκαζηηθνύ θεθαιαίνπ» λα 
αλαγξάθεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο, αλεμαξηήησο ηάμεο. Σε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία έρεη κεηνρέο 
πέξαλ ηνπ ελόο λνκίζκαηνο, λα αλαγξάθεηαη ην ζύλνιν γηα θάζε λόκηζκα μερσξηζηά (π.ρ. $: x, €: 
ς). 

 Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από 7 ηάμεηο κεηνρώλ ή κεηνρέο ηεο ίδηαο ηάμεο ζε δηαθνξεηηθό 
λόκηζκα ή πνπ ζα πιεξσζνύλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ε κε δηαθνξεηηθά δηθαηώκαηα,  λα 
ζπκπιεξώλεηαη πξόζζεην θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα». 

Σεκείσζε 6 

 Δάλ ε εηαηξεία έρεη εθδώζεη πξνλνκηνύρεο εμαγνξάζηκεο κεηνρέο ή αλ ππάξρεη πνζό ηνπ 
θεθαιαίνπ ην νπνίν απνηειείηαη από εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνύρεο κεηνρέο, λα αλαγξάθεηαη ε 
ζπληνκόηεξε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία έρεη εμνπζία εμαγνξάο ησλ κεηνρώλ απηώλ.  

 Τν πεδίν πνπ αθνξά εκεξνκελία λα ζπκπιεξώλεηαη σο ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 01/01/2001. 

Σεκείσζε 7 

 Η ελόηεηα λα ζπκπιεξώλεηαη κόλν εάλ ε εηαηξεία έρεη εθδώζεη κεηνρέο νη νπνίεο ζα πιεξσζνύλ 
κεξηθώο ή νιηθώο δηαθνξεηηθά από κεηξεηά.  

 Σηα πεδία όπνπ αλαγξάθεηαη πνζό λα αλαγξάθεηαη θαη ην λόκηζκα ζην νπνίν βξίζθνληαη π.ρ. €, $, 
£. 

 Να αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ πνπ ζα πιεξσζνύλ κεξηθώο ή νιηθώο δηαθνξεηηθά από 
κεηξεηά, ην αληίζηνηρν πνζό θαζώο θαη ν ηξόπνο πιεξσκήο θάησ από ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο.   

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ θαη άιιεο κεηνρέο πνπ ζα πιεξσζνύλ κε δηαθνξεηηθή 
αληηπαξνρή, λα ζπκπιεξώλεηαη πξόζζεην θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν 
αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα 
Έγγξαθα». 

Σεκείσζε 8 

 Η ελόηεηα λα ζπκπιεξώλεηαη κόλν εάλ ε εηαηξεία έρεη εθδώζεη ρξεσζηηθά νκόινγα ηα νπνία ζα 
πιεξσζνύλ κεξηθώο ή νιηθώο δηαθνξεηηθά από κεηξεηά.  

 Σηα πεδία όπνπ αλαγξάθεηαη πνζό λα αλαγξάθεηαη θαη ην λόκηζκα ζην νπνίν βξίζθνληαη π.ρ. €, $, 
£. 

 Να αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ ρξεσζηηθώλ νκνιόγσλ πνπ νπνία ζα πιεξσζνύλ κεξηθώο ή 
νιηθώο δηαθνξεηηθά από κεηξεηά, ην αληίζηνηρν πνζό θαζώο θαη ν ηξόπνο πιεξσκήο θάησ από ηηο 
αληίζηνηρεο ζηήιεο.   

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ θαη άιια ρξεσζηηθά νκόινγα πνπ ζα πιεξσζνύλ κε 
δηαθνξεηηθή αληηπαξνρή, λα ζπκπιεξώλεηαη πξόζζεην θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα 
ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν ζηελ ελόηεηα 
«Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα». 

Σεκείσζε 9 

 Η ελόηεηα λα ζπκπιεξώλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε από ηνπο ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο ζα 
ιάβεη ή έρεη ιάβεη νπνηνδήπνηε πνζό ή όθεινο. 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε αλ ην πξόζσπν είλαη θπζηθό ή λνκηθό 
πξόζσπν.  
Δάλ ην πξόζσπν είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(θ)».  
Δάλ ην πξόζσπν είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(λ)».   
Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα.  
Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δελ θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)».  
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 Σηελ ππνελόηεηα «Πνζό θαη σθειήκαηα ηα νπνία νθείινληαη ζηνλ ηδξπηή» λα αλαγξάθνληαη 
αληίζηνηρα ηα πνζά θαη/ή άιιν όθεινο πνπ ζα δνζνύλ ή δόζεθαλ ζηνλ ηδξπηή, ε θύζε ηνπ 
νθέινπο, θαζώο θαη ε αληηπαξνρή πνπ έρεη ν ηδξπηήο δώζεη ώζηε λα ιάβεη ηα ελ ιόγσ πνζά θαη/ή 
νθέιε ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο.  

 Σηα πεδία όπνπ αλαγξάθεηαη πνζό λα αλαγξάθεηαη θαη ην λόκηζκα ζην νπνίν βξίζθνληαη π.ρ. €, $, 
£. 

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πέξαλ ηνπ ελόο ηδξπηή ζα ιάβεη ή έρεη ήδε ιάβεη νπνηαδήπνηε πνζά 
ή άιια νθέιε, λα ζπκπιεξώλεηαη πξόζζεην θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν 
αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα 
Έγγξαθα». 

Σεκείσζε 10 

 Η ελόηεηα λα ζπκπιεξώλεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο πνπ είλαη νπζηώδεο 
(δειαδή όρη ζπκβάζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πνξεία ηεο ζπλεζηζκέλεο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία 
ππάξρεη πξόζεζε λα δηεμαρζεί από ηελ εηαηξεία ή πνπ έγηλαλ ζε ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν από 
δύν έηε πξηλ από ηελ παξάδνζε ηεο έθζεζεο απηήο).  

 Να αλαγξάθνληαη ηα πιήξε νλόκαηα ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ θαη λα δίδεηαη κηα ζπλνπηηθή 
πεξηγξαθή ηεο γεληθήο θύζεο θάζε νπζηώδνπο ζύκβαζεο.  

 Να ζπκπιεξώλεηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζπλάθζεθε ε ζύκβαζε σο ην αθόινπζν 
παξάδεηγκα 01/01/2001.  

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ πέξαλ ηεο κηαο νπζηώδνπο ζύκβαζεο, λα ζπκπιεξώλεηαη 
πξόζζεην θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».   

Σεκείσζε 11 

 Σε πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξώζεθε ε ελόηεηα «Οπζηώδεηο Σπκβάζεηο» λα ζπκπιεξώλεηαη θαη ε 
παξνύζα ελόηεηα, ζπκπιεξώλνληαο ηε δηεύζπλζε ζηελ νπνία δύλαληαη λα επηζεσξνύληαη νη 
ζπκβάζεηο ή αληίγξαθα ηνπο ή (1) ζηελ πεξίπησζε κε γξαπηήο ζύκβαζεο, κλεκόλην πνπ παξέρεη 
πιήξε ζηνηρεία απηήο, θαη (2) ζηελ πεξίπησζε ζύκβαζεο πνπ είλαη εμνινθιήξνπ ή κεξηθώο ζε 
γιώζζα άιιε από ηελ Διιεληθή, αληίγξαθν κεηάθξαζεο απηήο ζηα Διιεληθά ή πνπ ελζσκαηώλεη 
κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη ζε γιώζζα άιιε από ηελ Διιεληθή. 

 Να αλαγξάθεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο εληόο ηεο εκέξαο πνπ νη ζπκβάζεηο ζα κπνξνύλ λα 
επηζεσξεζνύλ.  

Σεκείσζε 12 

 Η ελόηεηα λα ζπκπιεξώλεηαη κόλν εάλ ε εηαηξεία έρεη εθδώζεη κεηνρέο ή ρξσζηηθά νκόινγα θαη’ 
εθινγή.  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ηα ζηνηρεία αθνξνύλ κεηνρέο ή 
ρξεσζηηθά νκόινγα.  

 Να αλαγξάθεηαη ε ν αξηζκόο, ε αμία θαη λα δίδεηαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηέηνησλ κεηνρώλ θαη/ή 
ρξεσζηηθώλ νκνιόγσλ.  

 Σηα πεδία όπνπ αλαγξάθεηαη πνζό λα αλαγξάθεηαη θαη ην λόκηζκα ζην νπνίν βξίζθνληαη π.ρ. €, $, 
£. 

 Σηελ ππνελόηεηα «Πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία δύλαηαη λα αζθείηαη ε εθινγή» λα αλαγξάθεηαη ε 
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία μεθηλάεη θαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηειεηώλεη ε πεξίνδνο πνπ 
πξόζσπν δύλαηαη λα αζθήζεη ηελ εθινγή ηνπ ώζηε εγγξαθεί ή λα απνθηήζεη από ην πξόζσπν ζην 
νπνίν παξαρσξήζεθαλ ή ζπκθσλήζεθε λα παξαρσξεζνύλ κεηνρέο/ρξεσζηηθά νκόινγα, κε ζθνπό 
λα ηα πξνζθέξεη γηα πώιεζε.  

 Τέηνηεο εκεξνκελίεο λα αλαγξάθνληαη σο ην παξάδεηγκα 01/01/2001. 

 Να αλαγξάθεηαη ε πιεξσηέα ηηκή γηα εγγξαθή ή απόθηεζε βάζεη εθινγήο.  

 Να αλαγξάθεηαη ε αληηπαξνρή γηα εθινγή ή δηθαίσκα εθινγήο πνπ ζπκθσλήζεθε. 

 Σηελ ππνελόηεηα «Σηνηρεία πξνζώπνπ ζην νπνίν δόζεθε εθινγή ή δηθαίσκα εθινγήο ή 
πθηζηάκελνο θάηνρνο κεηνρώλ/θάηνρνο ρξεσζηηθώλ νκνιόγσλ» λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
πξνζώπνπ ζην νπνίν δόζεθε εθινγή ή δηθαίσκα εθινγήο ή, αλ δόζεθε ζε πθηζηάκελνπο κεηόρνπο 
ή θαηόρνπο ρξεσζηηθώλ νκνιόγσλ σο ηέηνηνπο νη ζρεηηθέο κεηνρέο ή ρξεσζηηθά νκόινγα. 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν 
δόζεθε εθινγή ή δηθαίσκα εθινγήο.  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε αλ ην πξόζσπν είλαη θπζηθό ή λνκηθό 
πξόζσπν.  
Δάλ ην πξόζσπν είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(θ)».  
Δάλ ην πξόζσπν είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(λ)».   
Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα.  

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ κεηξώνπ ζην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλν ην λνκηθό πξόζσπν θαζώο θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο ηνπ, εθηόο εάλ είλαη κε 
εγγεγξακκέλνο νξγαληζκόο.   

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ εγγεγξακκέλνπ ζην  κεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ, ην όλνκα 
θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο πξέπεη λα ζπκθσλνύλ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην κεηξών 
ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  

 Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δελ θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)».  

 Η δηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξώλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε 
δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζώπνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή 
θεληξηθό γξαθείν ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν.  

 Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από έλα πξόζσπα πνπ έρνπλ ιάβεη κεηνρέο/ρξεσζηηθά νκόινγα 
θαη’εθινγή, λα ζπκπιεξώλεηαη πξόζζεην θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν 
αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα 
Έγγξαθα». 
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Σεκείσζε 13  Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ ειεγθηώλ ηεο εηαηξείαο. 

Σεκείσζε 14 

 Η ελόηεηα λα ζπκπιεξώλεηαη κόλν εάλ ε εηαηξεία έρεη εθδώζεη κεηνρέο ή νκόινγα κε πξνκήζεηα.  

 Να αλαγξάθεηαη ην πνζό  πνπ πιεξώζεθε ή είλαη πιεξσηέν σο πξνκήζεηα γηα εγγξαθή ή 
εμεύξεζε ή ζπκθσλία γηα εμεύξεζε εγγξαθώλ γηα νπνηεζδήπνηε κεηνρέο ή νκόινγα ηεο εηαηξείαο ή 
ην πνζνζηό επί ηεο πξνκήζεηαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

 Σηα πεδία όπνπ αλαγξάθεηαη πνζό λα αλαγξάθεηαη θαη ην λόκηζκα ζην νπνίν βξίζθνληαη π.ρ. €, $, 
£. 

 Να αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ κεηνρώλ γηα ηηο νπνίεο πξόζσπα ζπκθώλεζαλ έλαληη πξνκήζεηαο 
λα εγγξαθνύλ απόιπηα.  

Σεκείσζε 15 

 Να αλαγξάθεηαη ην πνζό ζην νπνίν ππνινγίδνληαη όηη ζα αλέξζνπλ ή έρνπλ αλέξζεη νη 
πξνθαηαξθηηθέο δαπάλεο ηεο εηαηξείαο θαη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε 
ην αλ ην ππόινηπν ηέηνηνπ πνζνύ είλαη εμνθιεζέλ ή εάλ είλαη αθόκα πιεξσηέν.  

 Σηα πεδία όπνπ αλαγξάθεηαη πνζό λα αλαγξάθεηαη θαη ην λόκηζκα ζην νπνίν βξίζθνληαη π.ρ. €, $, 
£. 

 Σηελ ππνελόηεηα «Σηνηρεία πξνζώπνπ ην νπνίν πιήξσζε ή ζα πιεξώζεη ην πνζό ησλ 
πξνθαηαξθηηθώλ δαπαλώλ» λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ ην νπνίν ζα πιεξώζεη 
ή έρεη ήδε πιεξώζεη ηηο αλαθεξζείζεο δαπάλεο.  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν 
δόζεθε εθινγή ή δηθαίσκα εθινγήο.  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε αλ ην πξόζσπν είλαη θπζηθό ή λνκηθό 
πξόζσπν.  
Δάλ ην πξόζσπν είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(θ)».  
Δάλ ην πξόζσπν είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(λ)».   
Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα.  
Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δελ θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)».  

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ κε θππξηαθή ππεθνόηεηα, ζην πεδίν «Έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο» 
λα επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο «Ταπηόηεηα» θαη λα αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο κε ην ελ ιόγσ 
έγγξαθν ιεπηνκέξεηεο ζηα ππόινηπα ζρεηηθά πεδία.   

 Σε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ ζην νπνίν έρεη εθδνζεί από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 
πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο αιινδαπνύ λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο εγγξαθήο αιινδαπνύ (Alien 
Registration Number) θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο.  

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ κεηξώνπ ζην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλν ην λνκηθό πξόζσπν θαζώο θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο ηνπ, εθηόο εάλ είλαη κε 
εγγεγξακκέλνο νξγαληζκόο.   

 Σε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ εγγεγξακκέλνπ ζην  κεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ, ην όλνκα 
θαη ν αξηζκόο εγγξαθήο πξέπεη λα ζπκθσλνύλ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην κεηξών 
ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  

 Η δηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξώλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε 
δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζώπνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή 
θεληξηθό γξαθείν ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν.  

 Πεδία πνπ αθνξνύλ εκεξνκελίεο λα ζπκπιεξώλνληαη σο ην αθόινπζν παξάδεηγκα 01/01/2001.  

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πνζό δελ ζα πιεξσζεί κόλν από ην πξόζσπν ηα ζηνηρεία ηνπ 
νπνίνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ππνελόηεηα, λα αλαγξάθεηαη ην πνζό ην νπνίν έρεη πιεξώζεη ή ζα 
πιεξώζεη θαη λα ζπκπιεξώλεηαη πξόζζεην θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηέηνησλ άιισλ πξνζώπσλ θαη λα 
ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν ζηελ ελόηεηα 
«Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα». 

Σεκείσζε 16 

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πξόζσπν ην νπνίν ππνγξάθεη ηε δήισζε γλσξίδεη ειιεληθά, λα 
επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο ην νπνίν εκθαλίδεηαη πξώην θαη αθνξά ηε δήισζε ε νπνία είλαη 
δηαηππσκέλε ζηα ειιεληθά. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ην πξόζσπν δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ 
ππνγξαθή ηεο δήισζεο κόλν εάλ ην πεξηερόκελν ηνπ εληύπνπ ηνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζε γιώζζα 
ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο ην νπνίν εκθαλίδεηαη 
δεύηεξν θαη αθνξά ηε δήισζε ε νπνία είλαη δηαηππσκέλε ζηα αγγιηθά.  

 A person, not being a Greek speaker, may only sign this form if the form is fully explained to that 
person in English or in another language which that person understands. In such case, the person 
signing must tick the second box appearing in this section which corresponds to the declaration 
made in the English language.  

 Η δήισζε λα γίλεηαη από ην ζύκβνπιν ηεο εηαηξείαο ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία έρνπλ παξαηεζεί ζην 
θπξίσο έληππν θαη όρη ζε πξόζζεην θύιιν.  

 Ο δεύηεξνο θαη θάζε πξόζζεηνο ζύκβνπινο λα ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Γήισζε» πνπ 
βξίζθεηαη ζην αληίζηνηρν πξόζζεην θύιιν ζην νπνίν έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα ζηνηρεία ηνπ. 

 Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
όλνκα θαη επίζεηό ηνπ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη ην ελ ιόγσ πξόζσπν λα ππνγξάθεη ζην αληίζηνηρό 
πεδίν.   

 Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηελ δήισζε είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
όλνκα θαη επίζεην ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη ηελ δήισζε εθ κέξνπο θαη γηα 
ην ελ ιόγσ λνκηθό πξόζσπν θαη λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ελ ιόγσ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην 
πεδίν «Γηα νξγαληζκό». 

 Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα.  

Σεκείσζε 17 
 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην 

έληππν είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.  
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Δάλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα 
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(θ)».  
Δάλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα 
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(λ)».   
Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα.  
Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δε θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)». 

 Τν πεδίν «Αξηζκόο αληηπξνζώπνπ*» ζπκπιεξώλεηαη κόλν όηαλ ην έληππν ππνβάιιεηαη από ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν ηεο εηαηξείαο. Σην παξόλ ζηάδην ην ελ ιόγσ πεδίν δελ 
ζπκπιεξώλεηαη θαζόηη ε ζρεηηθή πξόλνηα ηνπ Νόκνπ δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή. 

 Η δηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξώλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε 
δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζώπνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή 
θεληξηθό γξαθείν ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν.  

 Δάλ αλαγξαθεί ν αξηζκόο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη ην έληππν, ην ελ 
ιόγσ πξόζσπν ζα ιακβάλεη ζρεηηθέο κε ηελ εηαηξεία πιεξνθνξίεο σο γξαπηό κήλπκα από ην 
ηκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  

Σεκείσζε 18 

 Να επηιέγνληαη ηα θνπηηά επηινγήο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηνληαη ζην έληππν. 

 Δάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξόζζεηα θύιια ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ησλ ζπκβνύισλ ηεο εηαηξείαο, ηα 
ζηνηρεία ησλ πσιεηώλ πεξηνπζίαο, ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγήο κε ηδξπηή, ζύκβνπιν, πσιεηή ή 
πξνηεηλόκελν ζύκβνπιν, ηα ζηνηρεία θεθαιαίνπ, ηα ζηνηρεία κεηνρώλ θαη/ή ρξεσζηηθώλ νκνιόγσλ 
θαη΄ εθινγή, ηα ζηνηρεία πξνζώπνπ ην νπνίν πιήξσζε ή ζα πιεξώζεη ην πνζό ησλ 
πξνθαηαξθηηθώλ δαπαλώλ, ηα ζηνηρεία ησλ πνζώλ θαη σθειεκάησλ ζρεηηθά κε ηδξπηέο, ηα ζηνηρεία 
γηα νπζηώδεηο ζπκβάζεηο, ηα ζηνηρεία ησλ κεηνρώλ θαη/ή ρξεσζηηθώλ νκνιόγσλ κεξηθώο ή 
εμνινθιήξνπ πιεξσζέληα δηαθνξεηηθά από κεηξεηά, λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ πξόζζεησλ 
θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

 Δάλ επηζπλάπηεηαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν, λα ζπκπιεξώλεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο 
θαη λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ εγγξάθνπ. 
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 Πίνακαρ Ελέγσος  

 

Εάλ ην έληππν δελ είλαη πιήξσο θαη νξζά ζπκπιεξσκέλν πηζαλόλ λα επηζηξαθεί. Παξαθαιείζηε λα ειέγμεηε 
ηα αθόινπζα ζηνηρεία:  
 

 Τν όλνκα θαη αξηζκόο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζύκθσλα κε ην κεηξών ηνπ Εθόξνπ 
Εηαηξεηώλ.   

  

 Όια ηα πεδία πνπ αθνξνύλ εκεξνκελίεο έρνπλ ζπκπιεξσζεί σο ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 
01/01/2001.  

  

 Τα ζηνηρεία όισλ ησλ ζπκβνύισλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί. 

 

 Τα ζηνηρεία ηνπ θεθαιαίνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο.  

  

 Τα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο πξνθαηαξθηηθέο δαπάλεο ηεο εηαηξείαο θαη ην πξόζσπν πνπ ζα 
πιεξώζεη ή έρεη πιεξώζεη ηέηνηεο δαπάλεο έρνπλ ζπκπιεξσζεί.   

  

 Τα ζηνηρεία ησλ ειεγθηώλ ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο.  

  

 Τα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο θαη νξζά.  

  

 Τν παξόλ έγγξαθν λα πξνζθνκίδεηαη καδί κε ην έληππν ΗΕ9.  

  

 Τν αλάινγν ηέινο έρεη πξνζθνκηζζεί. Γηα πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα ηέιε αλαηξέμηε ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Εθόξνπ Εηαηξεηώλ.  

  

 Τν έληππν θαη ηα πξόζζεηα θύιια είλαη δεόλησο ππνγεγξακκέλα από ηνλ αληίζηνηρν ζύκβνπιν ηνπ 
νπνίνπ ηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζην θάζε έγγξαθν.  

 
 

 
 

 Κατασώπιση  

 
 
Τν παξόλ έληππν κπνξεί λα ππνβιεζεί σο αθνινύζσο:  

 

Έθνξν Εηαηξεηώλ 
Τκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ θαη Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο 
Γσλία Λεσθ. Μαθαξίνπ θαη Καξπελεζίνπ 
Πνιπθαηνηθία «ΞΔΝΙΟΣ», 1427 Λεπθσζία 

Μνλνζπξηδηθή 
Πξόζβαζε 

Υπεξεζία Μνλνζπξηδηθήο Πξόζβαζεο 
Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο 
Αλδξέα Αξανύδνπ 13 - 15, 
CY-1421 Λεπθσζία, 
Κύπξνο  

  

 
 

 Πεπαιτέπω πληπουοπίερ  

 

 
Μπνξείηε λα απνηαζείηε γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ 
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