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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.  
 
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 104 ηνπ πεξί 
Εηαηξεηώλ Νόκνπ 

 (1) Όηαλ εηαηξεία πνπ έρεη κεηνρηθό θεθάιαην έρεη εθδώζεη πξόζθιεζε γηα εγγξαθή πνπ θαιεί ην θνηλό λα 
εγγξαθεί γηα ηηο κεηνρέο ηεο, ε εηαηξεία δελ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο ή δελ αζθεί ηηο εμνπζίεο 
ηεο γηα δαλεηζκό εθηόο αλ- 
 
(α) κεηνρέο πνπ θαηέρνληαη κε ηνλ όξν ηεο πιεξσκήο νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ ηνπο ζε κεηξεηά, έρνπλ 
παξαρσξεζεί κέρξη πνζνύ όρη ιηγόηεξνπ ζπλνιηθά από ην ειάρηζην όξην εγγξαθήο θαη 
(β) θάζε ζύκβνπινο ηεο εηαηξείαο πιήξσζε ζηελ εηαηξεία γηα θάζε κηα κεηνρή πνπ έρεη ιεθζεί ή πνπ 
ζπκθώλεζε λα ιάβεη θαη γηα ηελ νπνία επζύλεηαη λα πιεξώζεη ζε κεηξεηά, αλαινγία ίζε κε ηελ αλαινγία πνπ 
πιεξώλεηαη κε ηελ αίηεζε θαη παξαρώξεζε ησλ κεηνρώλ πνπ πξνζθέξζεθαλ γηα εγγξαθή από ην θνηλό θαη 
(γ) έρεη παξαδνζεί ζηνλ Έθνξν Εηαηξεηώλ γηα εγγξαθή ζέζκηα δήισζε από ην γξακκαηέα ή έλαλ από ηνπο 
ζπκβνύινπο, κε ηνλ θαζνξηζκέλν ηύπν, όηη έρεη γίλεη ζπκκόξθσζε κε ηνπο όξνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
 
(2) Όηαλ εηαηξεία πνπ έρεη κεηνρηθό θεθάιαην δελ έρεη εθδώζεη πξόζθιεζε γηα εγγξαθή πνπ θαιεί ην θνηλό λα 
εγγξαθεί γηα κεηνρέο ηεο, ε εηαηξεία δελ πξνρσξεί ζε έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο ή αζθεί εμνπζίεο γηα δαλεηζκό 
εθηόο αλ- 
 
(α) παξαδόζεθε ζηνλ Έθνξν Εηαηξεηώλ γηα εγγξαθή δήισζε αληί πξόζθιεζεο γηα εγγξαθή θαη 
(β) θάζε ζύκβνπινο ηεο εηαηξείαο θαηέβαιε ζηελ εηαηξεία γηα θάζε κεηνρή πνπ έρεη ιεθζεί ή πνπ ζπκθώλεζε 
λα ιάβεη θαη γηα ηελ νπνία ππνρξενύηαη λα πιεξώζεη ζε κεηξεηά, αλαινγία ίζε κε ηελ αλαινγία πνπ 
θαηαβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε θαη παξαρώξεζε κεηνρώλ πιεξσηέσλ ζε κεηξεηά θαη 
(γ) παξαδόζεθε ζηνλ Έθνξν Εηαηξεηώλ γηα εγγξαθή ζέζκηα δήισζε από ην γξακκαηέα ή από έλαλ από ηνπο 
ζπκβνύινπο θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ηύπν, όηη ππήξμε ζπκκόξθσζε κε ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ απηνύ. 
 
(3)(α) Εηαηξεία δε δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζε έλαξμε εξγαζηώλ, νύηε λα αλαιάβεη δάλεηα ή ζπλαθείο 
ππνρξεώζεηο,     αλ δελ εθνδηαζζεί πξνεγνπκέλσο από ηνλ Έθνξν κε πηζηνπνηεηηθό, ην νπνίν λα βεβαηώλεη 
όηη ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ παξαρσξεζέληνο κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ είλαη ίζε ηνπιάρηζηνλ κε ην ειάρηζην 
πνζό πνπ πξνβιέπεηαη         ζην άξζξν 4Α. 
(β) Ο Έθνξνο ρνξεγεί ην σο άλσ πηζηνπνηεηηθό, αλ ε εηαηξεία ηνπ παξαδώζεη: 
(i) ζέζκηα δήισζε ζηνλ θαζνξηζκέλν ηύπν από ηελ νπνία πξνθύπηνπλ: 
(iα)  ην νλνκαζηηθό ηεο θεθάιαην, ην νπνίν δε δύλαηαη λα είλαη θαηώηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζην άξζξν 4Α, 
(iβ) ην ύςνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη εμνθιεζεί, 
(iγ) έλαο πξνϋπνινγηζκόο ησλ αξρηθώλ εμόδσλ ηεο εηαηξείαο, καδί κε ινγαξηαζκό ηνπ πνζνύ πνπ  έρεη ήδε 
πιεξσζεί θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ έρνπλ  αλαιεθζεί, 
(iδ) έλαο πξνϋπνινγηζκόο ησλ εμόδσλ γηα ππεξεζίεο ζπκβνύισλ εγγξαθήο, καδί κε ινγαξηαζκό ηνπ πνζνύ 
πνπ έρεη ήδε πιεξσζεί θαη ησλ ζρεηηθώλ ππνρξεώζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί, 
(ii) βεβαίσζε Τξάπεδαο, ε νπνία έρεη εγγεγξακκέλν γξαθείν ή ηόπν εξγαζίαο ζηε 
Δεκνθξαηία,  πεξί  θαηαβνιήο  πνζνύ ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε απηό πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4Α ζε 
ινγαξηαζκό, ηνλ νπνίν ε εηαηξεία δηαηεξεί ζηελ Τξάπεδα απηήλ. 
 
(4) Σε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία παξαδίδεη ζηνλ έθνξν ζέζκηα δήισζε θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ηύπν  ε νπνία 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ (1), (2) θαη (3) αλάινγα κε ην εάλ ε εηαηξεία έρεη εθδώζεη 
πξόζθιεζε γηα εγγξαθή ή όρη, ν έθνξνο πηζηνπνηεί όηη ε εηαηξεία δηθαηνύηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηώλ ηεο θαη ην πηζηνπνηεηηθό απηό απνηειεί ηεθκήξην σο πξνο ηνύην. 
 
(5) Οπνηαδήπνηε ζύκβαζε πνπ γίλεηαη από εηαηξεία πξηλ από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία απηή δηθαηνύηαη 
λα πξνρσξήζεη ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ είλαη πξνζσξηλή θαη δε δεζκεύεη ηελ εηαηξεία κέρξη ηελ εκεξνκελία 
εθείλε, θαη ζηελ εκεξνκελία εθείλε απηή θαζίζηαηαη δεζκεπηηθή. 
 
(6) Αλ νπνηαδήπνηε εηαηξεία πξνρσξήζεη ζηελ έλαξμε εξγαζηώλ ή αζθήζεη ηηο εμνπζίεο γηα δαλεηζκό θαηά 
παξάβαζε ηνπ άξζξνπ απηνύ, θάζε πξόζσπν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξάβαζε, ρσξίο επεξεαζκό 
νπνηαζδήπνηε άιιεο επζύλεο, ππόθεηηαη ζε πξόζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δηαθόζηεο πελήληα ιίξεο γηα θάζε 
εκέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπλερίδεηαη ε παξάβαζε. 
 
(7) Κακηά δηάηαμε ζην άξζξν απηό δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο αλαθνξηθά κε ηδησηηθέο εηαηξείεο. 
 

Σεκείσζε 1 

 Τα παξφλ έληππν ππνβάιιεηαη κφλν απφ δεκφζηεο εηαηξείεο.  

 Να αλαγξάθεηαη ην πιήξεο φλνκα θαη ν αξηζκφο εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην κεηξψν 
ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ. 

 Τν πεδίν «Αξηζκφο εηαηξείαο» λα ζπκπιεξψλεηαη σο αθνινχζσο:  
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Να αλαγξάθνληαη ζην πξψην θνπηί αξηζηεξά ηα αξρηθά «ΗΔ» ζε πεξίπησζε Ηκεδαπήο Δηαηξείαο 
θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην έληππν ζπκπιεξψλεηαη γηα Δπξσπατθή Γεκφζηα Δηαηξεία λα 
αλαγξάθνληαη ηα αξρηθά «ΔΓ».  
Τν ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνχ εγγξαθήο λα βξίζθεηαη ζην δεμηφηεξν θνπηί.   

 Έληππν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα ην φλνκα ή ν αξηζκφο εηαηξείαο δε ζα γίλεηαη απνδεθηφ. 

Σεκείσζε 2 

 Τα πεδία κε έλδεημε «(πε)» λα ζπκπιεξψλνληαη κφλν γηα εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ εθδψζεη 
πξφζθιεζε γηα εγγξαθή.   

 Σηα πεδία φπνπ αλαγξάθεηαη πνζφ λα αλαγξάθεηαη θαη ην λφκηζκα ζην νπνίν βξίζθνληαη π.ρ. €, $, 
£. 

 Τφζν ην νλνκαζηηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο φζν θαη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη εμνθιεζεί 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ €25,629. 

Σεκείσζε 3 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ νη ζχκβνπινη έρνπλ ιάβεη ή έρνπλ 
ζπκθσλήζεη λα ιάβνπλ κεηνρέο πνπ ζα πιεξψλνληαη κε κεηξεηά. 

 Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία επηιέγεηαη ην δεχηεξν θνπηί επηινγήο, λα επηζπλάπηεηαη ν 
θαηάινγνο ζπκβνχισλ νη νπνίνη δελ έρνπλ ιάβεη ή ζπκθσλήζεη λα ιάβνπλ νπνηεζδήπνηε κεηνρέο 
γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνη λα πιεξψζνπλ ζε κεηξεηά θαη λα ζεκεηψλεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί 
επηινγήο ζηελ ελφηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».  

Σεκείσζε 4 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ην 
έληππν είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.  

 Δάλ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη θπζηθφ πξφζσπν, λα ζπκπιεξψλνληαη ηα 
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(θ)».  

 Δάλ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη λνκηθφ πξφζσπν, λα ζπκπιεξψλνληαη ηα 
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(λ)».   

 Ννκηθφ πξφζσπν  πεξηιακβάλεη νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

 Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν είηε γηα λνκηθφ πξφζσπν, λα 
ζπκπιεξψλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δε θέξνπλ θακία απφ ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)». 

 Τν πεδίν «Αξηζκφο αληηπξνζψπνπ*» ζπκπιεξψλεηαη κφλν φηαλ ην έληππν ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηεο εηαηξείαο. Σην παξφλ ζηάδην ην ελ ιφγσ πεδίν δελ 
ζπκπιεξψλεηαη θαζφηη ε ζρεηηθή πξφλνηα ηνπ Νφκνπ δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή.  

 Η δηεχζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξψλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε 
δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζψπνπ εάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή 
θεληξηθφ γξαθείν ηνπ εάλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξαιαβήο ησλ εγγξάθσλ.  

 Δάλ αλαγξαθεί ν αξηζκφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ην έληππν, ην ελ 
ιφγσ πξφζσπν ζα ιακβάλεη ζρεηηθέο κε ηελ εηαηξεία πιεξνθνξίεο σο γξαπηφ κήλπκα απφ ην 
ηκήκα ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ.  

Σεκείσζε 5 

 Σε θάζε πεξίπησζε λα επηζπλάπηνληαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ αξρηθψλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο 
θαζψο θαη ησλ εμφδσλ γηα ππεξεζίεο ζπκβνχισλ εγγξαθήο, θαη ε βεβαίσζε απφ ηξάπεδα θαη λα 
επηιέγνληαη ηα αληίζηνηρα θνπηηά επηινγήο.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ζηελ ελφηεηα «Μεηνρέο πνπ Λήθζεθαλ απφ Σπκβνχινπο» επηιέρζεθε ην 
δεχηεξν θνπηί επηινγήο, λα επηζπλάπηεηαη ν ζρεηηθφο θαηάινγνο ησλ ζπκβνχισλ πνπ δελ έρνπλ 
ιάβεη ή ζπκθσλήζεη λα ιάβνπλ νπνηεζδήπνηε κεηνρέο γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνη λα 
πιεξψζνπλ ζε κεηξεηά θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο.  

 Να επηζπλάπηεηαη ε πξφζθιεζε γηα εγγξαθή πνπ εμέδσζε ε εηαηξεία ή εάλ δελ εθδφζεθε ηέηνηα 
απφ ηελ εηαηξεία, λα επηζπλάπηεηαη ην έληππν ΗΔ8.    

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ζα παξαρσξεζνχλ κε εηζθνξά ζε είδνο θαη ε 
ζρεηηθή έθζεζε εκπεηξνγλψκνλα σο πξνο ηελ αμία ηέηνηαο εηζθνξάο δελ έρεη ήδε επηζπλαθζεί κε 
ηα έγγξαθα εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο, ην παξφλ έληππν λα ππνβάιιεηαη ζπλνδεπφκελν απφ ηέηνηα 
έθζεζε εκπεηξνγλψκνλα θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο. 

Σεκείσζε 6 

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πξφζσπν ην νπνίν ππνγξάθεη ηε δήισζε γλσξίδεη ειιεληθά, λα 
επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο ην νπνίν εκθαλίδεηαη πξψην θαη αθνξά ηε δήισζε ε νπνία είλαη 
δηαηππσκέλε ζηα ειιεληθά. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ην πξφζσπν δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ 
ππνγξαθή ηεο δήισζεο κφλν εάλ ην πεξηερφκελν ηνπ εληχπνπ ηνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζε γιψζζα 
ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο ην νπνίν εκθαλίδεηαη 
δεχηεξν 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. 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν 
πξνβαίλεη ζηελ έλνξθε δήισζε.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη λνκηθφ πξφζσπν λα επηιέγεηαη ε 
ηδηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηελ εηαηξεία.   

 Δάλ ην πξφζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη θπζηθφ πξφζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
φλνκα θαη επίζεηφ ηνπ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη ην ελ ιφγσ πξφζσπν λα ππνγξάθεη ζην αληίζηνηρφ 
πεδίν.   

 Δάλ ην πξφζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη λνκηθφ πξφζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
φλνκα θαη επψλπκν ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη ηε δήισζε εθ κέξνπο θαη γηα 
ην ελ ιφγσ λνκηθφ πξφζσπν θαη λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην 
πεδίν «Γηα νξγαληζκφ». 

 Σηελ πεξίπησζε Δπξσπατθήο Δηαηξείαο, ν ζχκβνπινο κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ δηεπζπληηθνχ ή 
δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηεο SE. 

 Ννκηθφ πξφζσπν  πεξηιακβάλεη νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 
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 Πίνακαρ Ελέγσος  

  

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

 Τα ζηνηρεία θαη αξηζκόο εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζύκθσλα κε ην κεηξών ηνπ 
Εθόξνπ Εηαηξεηώλ. 

 
 

 Τα πνζά έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο. 
 

 Έρεη επηιερζεί ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ηελ πιεξσκή ή όρη κεηνρώλ πνπ 
ιήθζεθαλ από  ζπκβνύινπο ζε κεηξεηά. 

 
 

 Τα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο. 
 

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

  

 Έρνπλ επηζπλαθζεί όια ηα αλαγθαία έγγξαθα.  

 
 

 Η δήισζε έγηλε από ζύκβνπιν ή γξακκαηέα ηεο εηαηξείαο.   

 
 

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

 
 

 Τν έληππν είλαη δεόλησο ππνγεγξακκέλν.  
 

 

 
 

 Κατασώπιση  

 
 
Τν παξόλ έληππν κπνξεί λα ππνβιεζεί σο αθνινύζσο:  

 

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

Μνλνζπξηδηθή 
Πξόζβαζε 

Υπεξεζία Μνλνζπξηδηθήο Πξφζβαζεο 
Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο 
Αλδξέα Αξανχδνπ 13 - 15, 
CY-1421 Λεπθσζία, 
Κχπξνο  

  

 
 

 Πεπαιτέπω πληπουοπίερ  

 

 
Μπνξείηε λα απνηαζείηε γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ  
 
https://www.companies.gov.cy 

 
 
 
  


