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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.  
 
Η θαηαρώξεζε ηνπ εληύπνπ πέξαλ ησλ 14 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο 
ππόθεηληαη ζε ηέινο εθπξόζεζκεο θαηαρώξεζεο.  
 
Όπνπ ππάξρεη επηινγή κε θνπηί λα ζεκεηώλεηαη  κε x ή √ αλάινγα. 
 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπιεξώλνληαη ζην παξόλ έληππν ζα δεκνζηεύνληαη ζην ειεθηξνληθό κεηξών ηνπ 
Eθόξνπ Εηαηξεηώλ.  

 
Άξζξν 354Γ(1) ηνπ 
πεξί Εηαηξεηώλ 
Νόκνπ, Κεθ.113 θαη  
 

1) Η αίηεζε από ηελ αιινδαπή εηαηξεία γηα εγγξαθή σο ζπλερίδνπζαο ζηε Δεκνθξαηία θαηαρσξείηαη ζηνλ 
Έθνξν θαη ζπλνδεύεηαη από ηα αθόινπζα έγγξαθα: 
(α) ην ςήθηζκα ή αληίζηνηρν έγγξαθν ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο πνπ λα ηελ εμνπζηνδνηεί λα εγγξαθεί σο 
ζπλερίδνπζα ζηε Δεκνθξαηία. Τν ςήθηζκα ή ην αληίζηνηρν έγγξαθν πξέπεη όζν απηό είλαη πξαθηηθά δπλαηό, 
λα έρεη ιεθζεί από ηέηνην όξγαλν ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο θαη κε ηέηνηα πιεηνςεθία δπλάκεη ησλ λόκσλ ηεο 
ρώξαο ή ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο ζύζηαζεο ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο θαη ζύκθσλα κε ην ζπζηαηηθό ηεο έγγξαθν, 
όπσο ιακβάλεηαη έλα εηδηθό ςήθηζκα ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα Νόκν, 
(β) έλα αληίγξαθν ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ζπζηαηηθνύ εγγξάθνπ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο 
πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη από ηηο πεξί ζύζηαζεο εηαηξείαο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη ην νπνίν είλαη 
ζύκθσλν κε ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο ή θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο ζύζηαζεο ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο, 
(γ) έλα πηζηνπνηεηηθό θαιήο ππόζηαζεο ή ην αληίζηνηρν έγγξαθν ζε ζρέζε κε ηελ αιινδαπή εηαηξεία, πνπ 
εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο ρώξαο ή δηθαηνδνζίαο, ζηελ νπνία ε αιινδαπή εηαηξεία ζπζηάζεθε ή 
άιιε απόδεημε πνπ λα ηθαλνπνηεί ηνλ Έθνξν όηη ε αιινδαπή εηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 
πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο ηεο αξρήο εθείλεο, 
(δ) ζέζκηα δήισζε από ζύκβνπιν ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο αξκόδηα εμνπζηνδνηεκέλν από ην δηνηθεηηθό 
ζπκβνύιην ή αλάινγν όξγαλν δηνίθεζεο ηεο ή από πξόζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε δηνίθεζε ή 
εθπξνζώπεζε ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο, πνπ λα επηβεβαηώλεη: 
(i) ην όλνκα ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο θαη ην όλνκα κε ην νπνίν απηή ζα ζπλερηζηεί, ην νπνίν πξέπεη λα 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4· 
(ii) ηε δηθαηνδνζία δπλάκεη ηεο νπνίαο ε αιινδαπή εηαηξεία έρεη ζπζηαζεί· 
(iii) ηελ εκεξνκελία ζύζηαζεο ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο· 
(iv) ην ςήθηζκα ή αληίζηνηρν έγγξαθν κε ην νπνίν ε αιινδαπή εηαηξεία απνθαζίζηεθε λα ζπζηαζεί σο 
ζπλερίδνπζα ζηε Δεκνθξαηία κε βάζε ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1)· 
(λ) όηη ε αιινδαπή εηαηξεία έδσζε επίζεκε εηδνπνίεζε ζηελ αξρή ηεο ρώξαο ζύζηαζήο ηεο γηα ηελ απόθαζή 
ηεο λα εγγξαθεί σο ζπλερίδνπζα ζηε Δεκνθξαηία, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ εθηίζεηαη ζηνλ παξόληα 
Νόκν: 
Ννείηαη όηη ε ζέζκηα δήισζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από απόδεημε παξνρήο ηέηνηαο επίζεκεο εηδνπνίεζεο· 
(vi) όηη δελ άξρηζαλ δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο ή πνηληθήο θύζεσο ελαληίνλ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο γηα 
παξάβαζε ησλ λόκσλ ηεο ρώξαο ή ηεο δηθαηνδνζίαο ζηελ νπνία έρεη ζπζηαζεί· 
(ε) ζέζκηα δήισζε από ζύκβνπιν ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο αξκόδηα εμνπζηνδνηεκέλν από ην δηνηθεηηθό 
ζπκβνύιην ή αλάινγν όξγαλν δηνίθεζήο ηεο ή από πξόζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε δηνίθεζε ή ε 
εθπξνζώπεζε ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο, πνπ λα επηβεβαηώλεη ηε θεξεγγπόηεηα ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο θαη 
κε ηελ νπνία νη ππνγξάθνληεο λα δειώλνπλ όηη δελ γλσξίδνπλ νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο νη νπνίεο ζα 
κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά θαηά νπζηαζηηθό ηξόπν, ηελ θαηάζηαζε θεξεγγπόηεηαο ηεο εηαηξείαο 
κέζα ζε πεξίνδν δώδεθα κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο κε βάζε ηελ παξάγξαθν 
(α) ηνπ εδαθίνπ (1)· 
(ζη) ζηνηρεία ζπκβνύισλ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο όπσο επίζεο θαη ηνπ γξακκαηέα ηεο εηαηξείαο, εάλ ππάξρεη, 
ή ησλ πξνζώπσλ ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε δηνίθεζε ή ε εθπξνζώπεζε ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο, όηαλ απηή 
ε εηαηξεία δελ έρεη ζπκβνύινπο ή γξακκαηέα· 
(δ) ζηνηρεία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο πηζηνπνηεκέλν θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ ν Έθνξνο 
δπλαηόλ λα απαηηήζεη θαη όπσο ν Έθνξνο απνδέρεηαη σο επαξθή γηα ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ ζε ζρέζε κε θαηάινγν κειώλ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο· 
(ε) ηέηνηα έγγξαθα όπσο ν Έθνξνο ήζειε θαζνξίζεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε γηα λα ηθαλνπνηεζεί όηη: 
(i) ηέηνηα αίηεζε επηηξέπεηαη από ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο ή ηεο δηθαηνδνζίαο ζηελ νπνία ε αιινδαπή εηαηξεία 
έρεη ζπζηαζεί θαη, 
(ii) ε ζπγθαηάζεζε έρεη ιεθζεί από ηέηνην αξηζκό ή αλαινγία ησλ κεηόρσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θαηόρσλ 
νκνιόγσλ ή/θαη ησλ πηζησηώλ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο όπσο απαηηείηαη από ηνπο λόκνπο ηεο ρώξαο ή 
δηθαηνδνζίαο ζύζηαζεο. 

354Δ ηνπ πεξί 
Εηαηξεηώλ Νόκνπ, 
Κεθ.113 

1)(α) Όηαλ ε αιινδαπή εηαηξεία δηεμάγεη ζηελ ή από ηε ρώξα ή δηθαηνδνζία ηεο ζύζηαζεο ή εγγξαθήο ηεο, κηα 
δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία απαηηείηαη, ηόζν δπλάκεη ηεο θππξηαθήο λνκνζεζίαο όζν θαη δπλάκεη ηεο 
λνκνζεζίαο ηεο ρώξαο ή δηθαηνδνζίαο ζύζηαζεο ή εγγξαθήο ε εμαζθάιηζε άδεηαο ή εμνπζηνδόηεζεο, ε 
αιινδαπή εηαηξεία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Έθνξν επίζεκε ζπγθαηάζεζε ζηελ εγγξαθή ηεο σο 
ζπλερίδνπζαο ζηε Δεκνθξαηία, ε νπνία παξέρεηαη από ηελ αξκόδηα γηα ηελ παξνρή ηεο πξναλαθεξόκελεο 
άδεηαο ή εμνπζηνδόηεζεο αξρή ηεο ρώξαο ή δηθαηνδνζίαο ζύζηαζεο ή εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο. 
(β) Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (α), θάζε αιινδαπή εηαηξεία πνπ εγγξάθεηαη σο 
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ζπλερίδνπζα ζηε Δεκνθξαηία θαη ζθνπεύεη λα δηεμάγεη δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε 
άδεηαο ή εμνπζηνδόηεζεο ζηε Δεκνθξαηία, νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ελ ιόγσ άδεηα ή εμνπζηνδόηεζε 
ζύκθσλα κε ην λόκν από ηελ αξκόδηα αξρή ζηε Δεκνθξαηία, πξηλ αξρίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο. 
(2) Όηαλ ε αιινδαπή εηαηξεία είλαη δεκόζηα εηαηξεία, πξνζθνκίδεη επηπξόζζεηα κε ηα έγγξαθα πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηα πην πάλσ άξζξα ηα αθόινπζα: 
(α) Εάλ ε αιινδαπή εηαηξεία έρεη πξνζθέξεη ηηο κεηνρέο ηεο ή ηα νκνινγά ηεο ζην θνηλό, ηελ πιένλ πξόζθαηε 
πξόζθιεζε γηα εγγξαθή ή αληίζηνηρν έγγξαθν πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ· 
(β) εάλ ε αιινδαπή εηαηξεία είλαη εηαηξεία ηεο νπνίαο νη κεηνρέο εηζάγνληαη ζε αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηήξην, 
πξνζθνκίδεη απόδεημε πνπ λα ηθαλνπνηεί ηνλ Έθνξν γηα ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ζρεηηθώλ αξρώλ ηνπ 
ρξεκαηηζηεξίνπ απηνύ γηα ηελ εγγξαθή ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο σο ζπλερίδνπζαο ζηε Δεκνθξαηία. Γηα ηνπο 
ζθνπνύο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, «αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηήξην» ζεκαίλεη ρξεκαηηζηήξην πνπ είλαη 
αλαγλσξηζκέλν από ηηο αξκόδηεο αξρέο· 
(γ) ζηνηρεία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο πηζηνπνηεκέλν θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ ν Έθνξνο 
δπλαηόλ λα απαηηήζεη θαη όπσο ν Έθνξνο απνδέρεηαη σο επαξθή γηα ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ ζε ζρέζε κε θαηάινγν κειώλ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο. 

Σεκείσζε 1 

 Να αλαγξάθνληαη πιήξσο φια ηα ζηνηρεία ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην κεηξψν ηεο 
αξκφδηαο αξρήο ζηε ρψξα ή δηθαηνδνζίαο ζχζηαζεο.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ην πξνηεηλφκελν φλνκα γηα ηελ εηαηξεία πεξηέρεη ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζα ην 
θαζηζηνχζαλ αλεπηζχκεην ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ ελ ιφγσ νλφκαηνο απφ ζρεηηθφ 
θξαηηθφ ή άιιν θνξέα, λα επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο. Πεξαηηέξσ, λα επηζπλάπηεηαη ζρεηηθή 
ζπγθαηάζεζε απφ ην αξκφδην ηκήκα ή νξγαληζκφ θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο 
ζηελ ελφηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».  

 Καζνδήγεζε σο πξνο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ γηα ηνπο 
ζθνπνχο νλνκαζίαο εηαηξείαο, πεξηέρνληαη ζην ζρεηηθφ εγρεηξίδην επηινγήο νλφκαηνο δηαζέζηκν 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θιάδνπ εηαηξεηψλ. 

 Να αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο θχζεο εξγαζίαο ζην αληίζηνηρν πεδίν, σο απηφο πξνθχπηεη κέζα απφ 
ην επξσπατθφ ζχζηεκα θσδηθψλ NACE.   

 Τν πεδίν «Αξηζκφο αιινδαπήο εηαηξείαο» λα ζπκπιεξψλεηαη ψζηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνχ 
εγγξαθήο λα βξίζθεηαη ζην δεμηφηεξν θνπηί. 

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

 Τα πεδία πνπ αθνξνχλ εκεξνκελίεο λα ζπκπιεξψλνληαη σο ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 
01/01/2001. 

Σεκείσζε 2 

 Να ζπκπιεξψλεηαη αλάινγα κε ην αλ ν δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο, γξακκαηέαο (εάλ ππάξρεη) ή ην 
πξφζσπν ζηα νπνίν έρεη αλαηεζεί ε δηνίθεζε ή ε εθπξνζψπεζε ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο, φηαλ 
απηή ε εηαηξεία δελ έρεη ζπκβνχινπο ή γξακκαηέα είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.  

 Σηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, 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 είηε γηα λνκηθφ πξφζσπν, λα ζπκπιεξψλνληαη θαη ηα 
πεδία πνπ δε θέξνπλ θακία απφ ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)».  

 Σε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, λα είλαη 18 εηψλ θαη άλσ. 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ κε θππξηαθή ππεθνφηεηα, ζην πεδίν «Έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο» 
λα επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο «Ταπηφηεηα» θαη λα αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο κε ην ελ ιφγσ 
έγγξαθν ιεπηνκέξεηεο ζηα ππφινηπα ζρεηηθά πεδία.   

 Σε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην νπνίν έρεη εθδνζεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο αιινδαπνχ λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο εγγξαθήο αιινδαπνχ (Alien 
Registration Number) θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο. 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ν νπνίνο είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο ζηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία, λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο θαη λα επηζπλάπηεηαη απνδεηθηηθφ έγθξηζεο 
απφ ηελ αξκφδηα ζχκθσλα κε ηνλ νηθείν λφκν εμνπζηνδνηηθή αξρή γηα δεκφζην ππάιιειν ψζηε λα 
θαηέρεη ζέζε ηνπ αμησκαηνχρνπ / εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ θαη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν 
θνπηί επηινγήο ζηελ ελφηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».  

 Γεκφζηνη ππάιιεινη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία δχλαηαη λα είλαη θαη άιινη θξαηηθνί ππάιιεινη 
φπσο εθπαηδεπηηθνί ή ππάιιεινη εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ. 

 Σε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ κεηξψνπ ζην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλν ην λνκηθφ πξφζσπν θαζψο θαη ν αξηζκφο εγγξαθήο ηνπ, εθηφο εάλ είλαη κε 
εγγεγξακκέλνο νξγαληζκφο.   

 Σε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ εγγεγξακκέλνπ ζην  κεηξψν ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ, ην φλνκα, 
ν αξηζκφο εγγξαθήο θαη ε δηεχζπλζε πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 
ζην κεηξψν ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ.  

 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. 

 Δάλ νη δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη, γξακκαηέαο (εάλ ππάξρεη) ή ηα πξφζσπα ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε 
δηνίθεζε ή ε εθπξνζψπεζε ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο, φηαλ απηή ε εηαηξεία δελ έρεη ζπκβνχινπο ή 
γξακκαηέα είλαη πεξηζζφηεξα απφ 1 θαη/ή ζα δηνξηζηνχλ αληηθαηαζηάηεο δηνηθεηηθφο 
ζχκβνπινο/γξακκαηέαο ή βνεζφο γξακκαηέα, λα ζπκπιεξψλεηαη πξφζζεην θχιιν κε ηα ζηνηρεία 
ηνπο θαη λα ζεκεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ θχιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν 
ζηελ ελφηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα» 

 Σε πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξψλεηαη πξφζζεην θχιιν αλαπιεξσηή δηνηθεηηθνχ ζπκβνχινπ θαη/ή 
γξακκαηέα λα ζπκπιεξψλεηαη θαη ε ππνελφηεηα «Όλνκα πνπ αληηθαζηζηά».  
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 Τν πεδίν «Ηιεθηξνληθφ Ταρπδξνκείν» λα ζπκπιεξψλεηαη κφλν γηα έλα εθ ησλ αμησκαηνχρσλ 
(δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη/γξακκαηέαο/ πξφζσπα ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε δηνίθεζε ή ε 
εθπξνζψπεζε ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο, φηαλ απηή ε εηαηξεία δελ έρεη ζπκβνχινπο ή γξακκαηέα). 

 Τα πεδία πνπ αθνξνχλ εκεξνκελίεο λα ζπκπιεξψλνληαη σο ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 01/01/2001 

Σεκείσζε 3  

 Να ππνγξάθεηαη απφ δηθεγφξν πνπ αζθεί ην επάγγεικα ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

 Να αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο εγγξαθήο ηνπ δηθεγφξνπ ζην Μεηξψν ησλ Γηθεγφξσλ.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ε δήισζε γίλεηαη απφ δηθεγφξν εθ κέξνπο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο, λα 
αλαγξάθεηαη ε επσλπκία ηεο ελ ιφγσ δηθεγνξηθήο εηαηξείαο, θαζψο θαη ν αξηζκφο εγγξαθήο ηεο. 

Σεκείσζε 4 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ην κέινο ηεο εηαηξείαο είλαη θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν.  
Δάλ ην κέινο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, λα ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(θ)».  
Δάλ ην κέινο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, λα ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε 
«(λ)».  
Ννκηθφ πξφζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα 
θαη ζπλεηαηξηζκνχο.  
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)». 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ κε θππξηαθή ππεθνφηεηα, ζην πεδίν «Έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο» 
λα επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο «Ταπηφηεηα» θαη λα αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο κε ην ελ ιφγσ 
έγγξαθν ιεπηνκέξεηεο ζηα ππφινηπα ζρεηηθά πεδία.   

 Σε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην νπνίν έρεη εθδνζεί απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία 
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο αιινδαπνχ λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο εγγξαθήο αιινδαπνχ (Alien 
Registration Number) θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο. 

 Σε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ν νπνίνο είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο ζηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία, λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο θαη λα επηζπλάπηεηαη απνδεηθηηθφ έγθξηζεο 
απφ ηελ αξκφδηα ζχκθσλα κε ηνλ νηθείν λφκν εμνπζηνδνηηθή αξρή γηα δεκφζην ππάιιειν ψζηε λα 
θαηέρεη ζέζε ηνπ αμησκαηνχρνπ / εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ θαη λα επηιέγεηαη ην θαηάιιειν 
θνπηί επηινγήο ζηελ ελφηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».  

 Γεκφζηνη ππάιιεινη ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία δχλαηαη λα είλαη θαη άιινη θξαηηθνί ππάιιεινη 
φπσο εθπαηδεπηηθνί ή ππάιιεινη εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ.  

 Σε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ κεηξψνπ ζην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλν ην λνκηθφ πξφζσπν θαζψο θαη ν αξηζκφο εγγξαθήο ηνπ, εθηφο εάλ είλαη κε 
εγγεγξακκέλνο νξγαληζκφο.   

 Σε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ εγγεγξακκέλνπ ζην  κεηξψν ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ, ην φλνκα, 
ν αξηζκφο εγγξαθήο θαη ε δηεχζπλζε πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 
ζην κεηξψν ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ. 

 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.  

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

 Τν πεδίν κε ηελ έλδεημε «ε» λα ζπκπιεξψλεηαη κφλν γηα κέιε εηαηξείαο κε εγγχεζε θαη λα 
αλαγξάθεηαη ην πνζφ ην νπνίν ην κέινο ζα αλαιάβεη λα ζπλεηζθέξεη ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζήο 
ηεο.  

 Δάλ ηα αξρηθά κέιε ηεο εηαηξείαο είλαη πεξηζζφηεξα απφ έλα (1), λα ζπκπιεξψλεηαη πξφζζεην 
θχιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ θχιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
ζην θαηάιιειν πεδίν ζηελ ελφηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».   

 Σε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία απνηειεί εηαηξεία κε κεηνρηθφ θεθάιαην, λα ζπκπιεξψλνληαη θαη ηα 
θαηάιιεια πεδία ζηελ ππνελφηεηα «Αλάιπζε ησλ Μεηνρψλ πνπ Καηέρνληαη απφ ην Μέινο».  

 Να ζπκπιεξψλεηαη μερσξηζηή νξηδφληηα ζεηξά γηα θάζε ηάμε κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο (π.ρ. ζπλήζεηο 
κεηνρέο, εμαγνξάζηκεο) πνπ θαηέρεη ην κέινο, θαζψο θαη γηα κεηνρέο ηεο ίδηαο ηάμεο νη νπνίεο είλαη 
είηε ζε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα είηε κε δηαθνξεηηθφ πνζφ ππέξ ην άξηην είηε πνπ θαηέρνληαη απφ ην 
κέινο απφ θνηλνχ κε άιιν κέινο. 

 Σε πεξίπησζε πνπ κεηνρέο θαηέρνληαη απφ θνηλνχ κε άιιν κέινο, ηφηε λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα 
θαη επψλπκν ηνπ ελ ιφγσ κέινπο ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ην φλνκα ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν ζηελ ζηήιε θάζεηα απφ ην πεδίν «Όλνκα/ηα 
κεηφρσλ απφ θνηλνχ». Σε πεξίπησζε πνπ ην κέινο θαηέρεη κεηνρέο ίδηαο ηάμεο ηφζν απφ θνηλνχ κε 
άιιν κέηνρν φζν θαη κφλν ηνπ, λα αλαγξάθνληαη ζε μερσξηζηέο ζηήιεο. 

 Σηελ ζηήιε θάζεηα απφ ην πεδίν «Οθεηιφκελν πνζφ ή ινγηδφκελν σο ηέηνην θάζε ηάμεο» λα 
αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηπρφλ πνζνχ ππέξ ην άξηην) πνπ ην 
κέινο νθείιεη λα πιεξψζεη γηα ηελ αλαγξαθφκελε ηάμε κεηνρψλ.  

 Σηελ ζηήιε θάζεηα απφ ην πεδίν «Πιεξσζέλ πνζφ ή ινγηδφκελν σο ηέηνην θάζε ηάμεο» λα 
αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηπρφλ πνζνχ ππέξ ην άξηην) πνπ ην 
κέινο έρεη πιεξψζεη γηα ηελ αλαγξαθφκελε ηάμε κεηνρψλ.  

 Σηελ ηειεπηαία νξηδφληηα ζεηξά ηεο ελφηεηαο, λα αλαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο φισλ ησλ 
κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη απφ ην κέινο ζηελ εηαηξεία, ζηελ ζηήιε θάζεηα απφ ην πεδίν «Αξηζκφο 
κεηνρψλ».  

 Δάλ ην κέινο θαηέρεη πέξαλ ησλ 7 ηάμεσλ κεηνρψλ ή κεηνρέο ηεο ίδηαο ηάμεο ζε δηαθνξεηηθφ 
λφκηζκα ή κε δηαθνξεηηθφ πνζφ ππέξ ην άξηην, λα ζπκπιεξψλεηαη πξφζζεην θχιιν κε ηα ζηνηρεία 
ηνπο θαη λα ζεκεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ θχιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν 
ζηελ ελφηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».  

 Σε πεξίπησζε δεκφζηαο εηαηξείαο, ηα ζηνηρεία  ησλ κειψλ λα ππνβάιινληαη  ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
(π.ρ. CD, USB θιπ) 
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Σεκείσζε 5 

 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 ζηε δήισζε ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. Σε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν ην νπνίν 
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 επψλπκφ 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 θαη πεξηιακβάλεη 
νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, 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 «Γηά 
νξγαληζκφ*». 

Σεκείσζε 6 

 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)». 

 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.  

 Δάλ αλαγξαθεί ν αξηζκφο ηνπ 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 Δθφξνπ Δηαηξεηψλ.  

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

Σεκείσζε 7 

 Να επηζπλάπηνληαη φια ηα έγγξαθα, εθηφο απφ ηα έγγξαθα κε έλδεημε «(δ)» ηα νπνία 
επηζπλάπηνληαη κφλν γηα δεκφζηεο εηαηξείεο.  

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αιινδαπή εηαηξεία δηεμάγεη ζηελ ή απφ ηε ρψξα ή δηθαηνδνζία ηεο 
ζχζηαζεο ή εγγξαθήο ηεο, κηα δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία απαηηείηαη, ηφζν δπλάκεη ηεο 
θππξηαθήο λνκνζεζίαο φζν θαη δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο ή δηθαηνδνζίαο ζχζηαζεο ή 
εγγξαθήο ε εμαζθάιηζε άδεηαο ή εμνπζηνδφηεζεο, ε αιινδαπή εηαηξεία νθείιεη λα πξνζθνκίζεη 
ζηνλ Έθνξν επίζεκε ζπγθαηάζεζε ζηελ εγγξαθή ηεο σο ζπλερίδνπζαο ζηε Γεκνθξαηία, ε νπνία 
παξέρεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ παξνρή ηεο πξναλαθεξφκελεο άδεηαο ή εμνπζηνδφηεζεο αξρή 
ηεο ρψξαο ή δηθαηνδνζίαο ζχζηαζεο ή εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί 
επηινγήο. 

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αιινδαπή εηαηξεία δελ πξνβαίλεη ζε ςεθίζκαηα, λα επηζπλάπηεηαη 
αληίζηνηρν έγγξαθν κε ην νπνίν ε αιινδαπή εηαηξεία απνθαζίζηεθε λα ζπζηαζεί σο ζπλερίδνπζα 
ζηε Γεκνθξαηία. 

 Τν αληίγξαθν ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ζπζηαηηθνχ εγγξάθνπ ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο πεξί ζχζηαζεο εηαηξείαο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Δηαηξεηψλ Νφκνπ θαη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο ή θαη ηεο δηθαηνδνζίαο 
ηεο ζχζηαζεο ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο. Η ηειεπηαία ζειίδα ηνπ Ιδξπηηθνχ θαη Καηαζηαηηθνχ πνπ 
αθνξά ζηνπο κεηφρνπο θαη ζην κάξηπξα.  

 Σε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ αιινδαπή εηαηξεία δελ εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ θαιήο ππφζηαζεο λα 
εθδίδεηαη ην αληίζηνηρν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο ή δηθαηνδνζίαο, 
ζηελ νπνία ε αιινδαπή εηαηξεία ζπζηάζεθε ή άιιε απφδεημε πνπ λα ηθαλνπνηεί ηνλ Έθνξν φηη ε 
αιινδαπή εηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηεο αξρήο εθείλεο. 
Σε θάζε πεξίπησζε, ην έγγξαθν πνπ ππνβάιιεηαη πξέπεη λα είλαη δεφλησο βεβαησκέλν ή 
πηζηνπνηεκέλν. 

 Η έλνξθε δήισζε απφ ζχκβνπιν ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο αξκφδηα εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή αλάινγν φξγαλν δηνίθεζήο ηεο ή απφ πξφζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε 
δηνίθεζε ή ε εθπξνζψπεζε ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο, πξέπεη λα επηβεβαηψλεη ηε θεξεγγπφηεηα ηεο 
αιινδαπήο εηαηξείαο θαη νη ππνγξάθνληεο λα δειψλνπλ φηη δε γλσξίδνπλ νπνηεζδήπνηε 
πεξηζηάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά θαηά νπζηαζηηθφ ηξφπν, ηελ 
θαηάζηαζε θεξεγγπφηεηαο ηεο εηαηξείαο κέζα ζε πεξίνδν δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο παξνχζαο αίηεζεο.  

 Η εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε ΜΔ4 εληφο 6 κελψλ (κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο 3 κελψλ) απφ ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ πξνζσξηλνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζπλέρεηαο.  

 Τα επηζπλεκκέλα έγγξαθα λα είλαη απζεληηθά πηζηά αληίγξαθα απφ ηε ρψξα ζχζηαζεο 
πηζηνπνηεκέλα κε επηζεκείσζε ηεο Σχκβαζεο ηεο Φάγεο (apostille) απφ ηελ αξκφδηα αιινδαπή 
αξρή επί ηνπ πξσηνηχπνπ μελφγισζζνπ εγγξάθνπ. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ρψξα 
ζχζηαζεο δε ζπκκεηέρεη ζηε Σχκβαζε ηεο Φάγεο, ηφηε ε πηζηνπνίεζε λα γίλεηαη απφ ηελ εθάζηνηε 
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αξκφδηα ππεξεζία. 

 Να επηζπλάπηεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απνδεηθηηθφ ζπγθαηάζεζεο γηα ρξήζε επαίζζεησλ ή 
πεξηνξηζκέλσλ ιέμεσλ ή εθθξάζεσλ ζην πξνηεηλφκελν φλνκα ηεο εηαηξείαο.  

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

 Αλ ηα πην πάλσ έγγξαθα είλαη ζε γιψζζα άιιε απφ ηελ Διιεληθή, πξέπεη λα κεηαθξάδνληαη ζηα 
ειιεληθά θαη ε κεηάθξαζε απηή λα πηζηνπνηείηαη είηε κε έλνξθε δήισζε ζην Γηθαζηήξην είηε απφ 
νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.   
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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 ηα ινηπά ζηνηρεία έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο. 
 

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

 

 Τν έληππν έρεη ππνγξαθεί από θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα.  
 

   
 

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

 

 Τα απαξαίηεηα έγγξαθα έρνπλ επηζπλαθζεί. 
 

 Έρνπλ επηζπλαθζεί απζεληηθά πηζηά αληίγξαθα από ηε ρώξα ζύζηαζεο πηζηνπνηεκέλα κε 
επηζεκείσζε ηεο Σύκβαζεο ηεο Χάγεο (apostille) από ηελ αξκόδηα αιινδαπή αξρή επί  
ηνπ πξσηνηύπνπ μελόγισζζνπ εγγξάθνπ.   

 

 Η αιινδαπή εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιεη ηε ΜΕ4 εληόο 6 κελώλ (κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο 3 κελώλ) από ηελ εκέξα έθδνζεο ηνπ πξνζσξηλνύ πηζηνπνηεηηθνύ ζπλέρεηαο. 

 
 

 Τα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο θαη νξζά. 
 

 Τν αλάινγν ηέινο έρεη πξνζθνκηζζεί. Γηα 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 Δπίζεκνπ Παξαιήπηε 
Γσλία Λεσθ. Μαθαξίνπ θαη Καξπελεζίνπ 
Πνιπθαηνηθία «ΞΔΝΙΟΣ», 1427 Λεπθσζία 

Μνλνζπξηδηθή 
Πξόζβαζε 

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

  

  
 

 Πεπαιτέπω πληπουοπίερ  

  

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

 

  
 
 


