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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 Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  
 
Όπνπ ππάξρεη επηινγή κε θνπηί λα ζεκεηώλεηαη  κε x ή √ αλάινγα. 
 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπιεξώλνληαη ζην παξόλ έληππν ζα δεκνζηεύνληαη ζην ειεθηξνληθό κεηξών ηνπ 
Δθόξνπ Δηαηξεηώλ. 
 

άξζξν 354ΙΑ ηνπ πεξί 
Δηαηξεηώλ Νόκνπ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
άξζξν 354ΙΒ(1) ηνπ 
πεξί Δηαηξεηώλ 
Νόκνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Η αίηεζε εηαηξείαο γηα ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Δθόξνπ γηα λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο λνκηθό πξόζσπν ππό ην 
λνκηθό θαζεζηώο ρώξαο ή δηθαηνδνζίαο άιιεο από ηε Γεκνθξαηία, ζπλνδεύεηαη από δήισζε πνπ 
ππνγξάθεηαη από ηνπιάρηζηνλ δύν ζπκβνύινπο ηεο εηαηξείαο αξκόδηα εμνπζηνδνηεκέλνπο από ην δηνηθεηηθό 
ζπκβνύιην ηεο ή, εάλ ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην απνηειείηαη από έλαλ δηνηθεηηθό ζύκβνπιν, από απηόλ, θαη 
πεξηέρεη ηα αθόινπζα: 
(α) ην όλνκα ηεο εηαηξείαο, κε ην νπνίν δεηείηαη λα εγγξαθεί ζηελ εγθεθξηκέλε ρώξα ή δηθαηνδνζία, 
(β) ηνλ ηόπν ηεο πξνηεηλόκελεο εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο θαη ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηεο αξκόδηαο αξρήο ηεο 
εγθεθξηκέλεο ρώξαο ή δηθαηνδνζίαο, θαη 
(γ) ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πξνηείλεηαη λα εγθαζηδξπζεί ε έδξα ηεο εηαηξείαο ζηε ζπγθεθξηκέλε 
εγθεθξηκέλε ρώξα ή δηθαηνδνζία. 
 
 
(1) Γηα ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Δθόξνπ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο εηαηξείαο ζε άιιε ρώξα ή δηθαηνδνζία, πξέπεη 
λα ηζρύνπλ νη πην θάησ πξνϋπνζέζεηο: 
(α)  (i) λα έρεη εγθξηζεί εηδηθό ςήθηζκα ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο ζύκθσλα κε ην ηδξπηηθό έγγξαθν θαη 
ην  θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο πνπ λα εμνπζηνδνηεί ηελ ελ ιόγσ αίηεζε· 
       (ii) πξηλ ηε γεληθή ζπλέιεπζε νη ζύκβνπινη παξνπζηάδνπλ ελδηάκεζνπο ινγαξηαζκνύο νη νπνίνη 
πεξηιακβάλνπλ ηηο εγγξαθέο θαη ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πξαγκαηηθήο αμίαο νη νπνίεο δελ πξνθύπηνπλ από ηηο 
εγγξαθέο θαη νη νπνίνη θαηαξηίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πξόζθιεζεο ζηελ ελ ιόγσ γεληθή ζπλέιεπζε· 
      (iii) ην εηδηθό ςήθηζκα καδί κε ηνπο ελδηάκεζνπο ινγαξηαζκνύο πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζηνλ Έθνξν γηα 
θαηαρώξεζε ζην. θάθειν ηεο εηαηξείαο, 
(β) ε εηαηξεία λα έρεη παξαδώζεη ζηνλ Έθνξν γηα θαηαρώξεζε δήισζε πνπ λα επηβεβαηώλεη ηε θεξεγγπόηεηα 
ηεο εηαηξείαο θαη λα επηβεβαηώλεη όηη νη ζύκβνπινη δελ γλσξίδνπλ γηα νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο πνπ ζα 
κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε θεξεγγπόηεηα ηεο εηαηξείαο κέζα ζε πεξίνδν ηξηώλ ρξόλσλ. Η ελ 
ιόγσ δήισζε ππνγξάθεηαη από ηνπιάρηζηνλ δύν ζπκβνύινπο ηεο εηαηξείαο, αξκόδηα εμνπζηνδνηεκέλνπο από 
ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο εθηόο εάλ ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην απνηειείηαη από έλα δηνηθεηηθό ζύκβνπιν, ζηελ 
νπνία πεξίπησζε ππνγξάθεηαη από απηόλ, 
(γ) όηαλ ε εηαηξεία δηεμάγεη εληόο ή από ηε Γεκνθξαηία νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα πνπ ρξεηάδεηαη άδεηα από 
νπνηαδήπνηε αξκόδηα αξρή, ε εηαηξεία λα έρεη πξνζθνκίζεη ζηνλ Έθνξν απόδεημε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηεο ελ 
ιόγσ αξκόδηαο αξρήο γηα λα ζπλερίζεη ε εηαηξεία ζε άιιε ρώξα ή δηθαηνδνζία, 
(δ) ζε πεξίπησζε πνπ ή εηαηξεία είλαη δεκόζηα εηαηξεία, θαη νη κεηνρέο ηεο έρνπλ εηζαρζεί ζε αλαγλσξηζκέλν 
ρξεκαηηζηήξην, λα έρεη πξνζθνκίζεη ζηνλ Έθνξν ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ελ ιόγσ ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κύπξνπ, 
(ε) λα έρνπλ θαηαβιεζεί όια ηα ηέιε θαη έρνπλ ζπκπιεξσζεί όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ εξγαζίεο ηεο 
εηαηξείαο βάζεη ηνπ Πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, 
(ζη) λα έρεη θαηαβιεζεί ην ζρεηηθό κε ηελ αίηεζε ζπγθαηάζεζεο ηνπ Δθόξνπ ηέινο, 
(δ) λα κελ έρνπλ αξρίζεη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, δηαδηθαζίεο αθεξεγγπόηεηαο, δηεπζέηεζεο ή 
ζπκβηβαζκνύ, δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο απνθάζεσο δηθαζηεξίνπ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίεο 
από ή ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο ζηε Γεκνθξαηία ή αιινύ, 
(ε) ε εηαηξεία θαηά ην ρξόλν ηεο αίηεζεο γηα ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Δθόξνπ λα κελ έρεη παξαβηάζεη ηα 
θαζήθνληα ή ηηο ππνρξεώζεηο ηεο δπλάκεη ηνπ Πεξί Δηαηξεηώλ Νόκνπ, θαη 
(ζ) λα έρνπλ θαηαβιεζεί από ηελ εηαηξεία ην ζύλνιν ησλ θόξσλ θαη δαζκώλ πνπ νθείινληαη ή πνπ 
πξνθύπηνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
  

άξζξν 354ΙΓ(1) ηνπ 
πεξί Δηαηξεηώλ 
Νόκνπ 

(1) Δπηπξόζζεηα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 354ΙΒ ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ν Έθνξνο αξλείηαη ηε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εηαηξείαο ζε άιιε εγθεθξηκέλε ρώξα ή δηθαηνδνζία κέρξη λα πεξάζνπλ 
ηξεηο κήλεο από ηε δεκνζίεπζε, ζε δπν εκεξήζηεο θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο ζηε 
Γεκνθξαηία, εηδνπνίεζεο πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην έθηαθην ςήθηζκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 354ΙΒ ηνπ παξόληνο Νόκνπ. Απόδεημε ηεο δεκνζίεπζεο απνηειεί αληίγξαθν ηεο 
δεκνζίεπζεο ζηελ εθεκεξίδα ην νπνίν πξνζθνκίδεηαη ζηνλ Έθνξν εληόο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξώλ. 

Σεκείσζε 1 

 Να αλαγξάθνληαη ην όλνκα θαη αξηζκόο ηεο εηαηξείαο ζύκθσλα κε ην κεηξών ηνπ Δθόξνπ 
Δηαηξεηώλ. 

 Τν πεδίν «Αξηζκόο εηαηξείαο» λα ζπκπιεξώλεηαη ώζηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ εγγξαθήο 
λα βξίζθεηαη ζην δεμηόηεξν θνπηί.     

Σεκείσζε 2  
 Να αλαγξάθνληαη πιήξσο ηα ζηνηρεία ζπλέρηζεο ηεο εκεδαπήο εηαηξείαο εθηόο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο.   

 Η πξνηεηλόκελε εκεξνκελία κεηαθνξάο λα ζπκπιεξώλεηαη σο ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 
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01/01/2001. 

Σεκείσζε 3  

 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. 

 Σην ζεκείν 9 ηεο δήισζεο, εάλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ε εηαηξεία είλαη 
ζε ζέζε λα πιεξώζεη ηα ρξέε ηεο ζην αθέξαην, λα ζπκπιεξώλεηαη ηέηνηα εκεξνκελία ζην ζρεηηθό 
ρώξν (έζησ θαη αλ ην πξόζσπν πνπ ππνγξάθεη ην έληππν δε γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιώζζα).  

 Να ζπκπιεξώλεηαη από 2 δηνηθεηηθνύο ζπκβνύινπο εθ κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο 
εηαηξείαο, εθηόο από ηηο εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ κόλν έλα δηνηθεηηθό ζύκβνπιν. 

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

 Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
όλνκα θαη επώλπκν ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη ηε δήισζε εθ κέξνπο θαη γηα 
ην ελ ιόγσ λνκηθό πξόζσπν θαη λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ελ ιόγσ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην 
πεδίν «Γηά νξγαληζκό*». 
Ννκηθό πξόζσπν  πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα. 

Σεκείσζε 4  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην 
έληππν είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.  
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 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 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. 

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

Σεκείσζε 5 

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

 Τα πεδία κε ηελ έλδεημε «(δ)» λα ζπκπιεξώλνληαη κόλν γηα δεκόζηεο εηαηξείεο.  

 Τν επηζπλαπηόκελν εηδηθό ςήθηζκα λα είλαη απόζπαζκα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ εηδηθνύ ςεθίζκαηνο 
ην νπνίν πηζηνπνηείηαη από ην γξακκαηέα ηεο εηαηξείαο σο πηζηό αληίγξαθν.   

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ έρεη ήδε παξαδνζεί ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ, λα επηζπλάπηεηαη 
αληίγξαθν δεκνζίεπζεο ηεο εηδνπνίεζεο ηνπ εηδηθνύ ςεθίζκαηνο ην νπνίν δεκνζηεύζεθε ζε δπν 
εκεξήζηεο θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο ζηε Γεκνθξαηία. Δάλ ην αληίγξαθν 
επηζπλάπηεηαη κε ην παξόλ έληππν, ην έληππν λα ππνβάιιεηαη εληόο 14 εκεξώλ από ηε 
δεκνζίεπζε ζηηο εθεκεξίδεο ηνπ ελ ιόγσ αληηγξάθνπ.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ην εηδηθό ςήθηζκα είλαη ζε μέλε γιώζζα, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ηνπ 
κεηαθξαζκέλνπ ςεθίζκαηνο κε έλνξθε δήισζε ή νξθσηό κεηαθξαζηή ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο ζην θαηάιιειν πεδίν ζηελ ελόηεηα 
«Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».  

 Μεηά ηελ εγγξαθή ηεο ζε άιιε δηθαηνδνζία ε εηαηξεία ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Έθνξν 
Δηαηξεηώλ ηα απνδεηθηηθά εγγξαθήο ηεο, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη απζεληηθά πηζηά αληίγξαθα από 
ηελ ρώξα ζύζηαζεο, πηζηνπνηεκέλα κε επηζεκείσζε ηεο Σύκβαζεο ηεο Φάγεο (apostille) από ηελ 
αξκόδηα αιινδαπή αξρή επί ηνπ πξσηνηύπνπ μελόγισζζνπ εγγξάθνπ. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία ε ρώξα ζύζηαζεο δε ζπκκεηέρεη ζηε Σύκβαζε ηεο Φάγεο, ηόηε ε πηζηνπνίεζε λα γίλεηαη από 
ηελ εθάζηνηε αξκόδηα ππεξεζία. 

 Αλ ηα πην πάλσ έγγξαθα είλαη ζε γιώζζα άιιε από ηελ Διιεληθή, πξέπεη λα κεηαθξάδνληαη ζηα 
ειιεληθά θαη ε κεηάθξαζε απηή λα πηζηνπνηείηαη είηε κε έλνξθε δήισζε ζην Γηθαζηήξην είηε από 
νξθσηό κεηαθξαζηή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 Οη ελδηάκεζνη ινγαξηαζκνί λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη από ην γξακκαηέα ηεο εηαηξείαο σο πηζηά 
αληίγξαθα ησλ πξσηόηππσλ εγθεθξηκέλσλ ελδηάκεζσλ ινγαξηαζκώλ. Σε πεξίπησζε πνπ ην ελ 
ιόγσ έγγξαθν είλαη δηαηππσκέλν ζε μέλε γιώζζα λα κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά θαη ε κεηάθξαζε 
απηή λα πηζηνπνηείηαη είηε κε έλνξθε δήισζε ζην Γηθαζηήξην ή από ην νξθσηό κεηαθξαζηή ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη λα επηζπλάπηεηαη θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο. 

 Έγγξαθν γηα ην πεδίν «Έγθξηζε ζρεηηθήο Κππξηαθήο αδεηνδνηνύζαο ή επνπηηθήο αξρήο γηα 
ζπλέρηζε ηεο εηαηξείαο εθηόο Γεκνθξαηίαο» λα επηζπλάπηεηαη κόλν όηαλ ε εηαηξεία δηεμάγεη εληόο ή 
από ηε Γεκνθξαηία νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα πνπ ρξεηάδεηαη άδεηα από νπνηαδήπνηε αξκόδηα 
αξρή. 

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



ME2 
Αίηεζε εκεδαπήο εηαηξείαο γηα ζπλέρηζή ηεο εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο 
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 Πίνακαρ Ελέγσος  

  

 
Δάλ 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 Δθόξνπ 
Δηαηξεηώλ.  

 
 

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

 
 

 Η δήισζε έρεη ππνγξαθεί από ηα θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα.  
 

 Τα απαξαίηεηα έγγξαθα έρνπλ επηζπλαθζεί.  
 

 Τα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο θαη νξζά. 
 

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

 

 Τν έληππν είλαη δεόλησο ππνγεγξακκέλν.   
 

 

 

 Κατασώπιση  

  
 
Τν παξόλ έληππν κπνξεί λα ππνβιεζεί σο αθνινύζσο:  

 

Έθνξν Δηαηξεηώλ 
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 
https://www.companies.gov.cy/ 
 

 

  


