
Τέλος  
 

ΗΕ7 
Αρ. Εταιρείας …………………….. 
 

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(΄Αρθρο 31) 

 
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 

 
 

ΜΕΡΟΣ Ι – ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ 
 

Ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113 
 
 

΄Εκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή που παραδίνεται για εγγραφή 

από ………………………………………………………………..(καταχωρείστε το όνομα της εταιρείας) 

σύμφωνα με το άρθρο 31 του Νόμου περί Εταιρειών Κεφ. 113. 

 
Παραδόθηκε για εγγραφή από  .....................................…………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  
€ 

Διαιρεμένο σε  Μετοχές από €                         καθεμιά 
   “             “   €                                 “ 
   “             “   €                                 “ 

Ποσό (αν υπάρχει) του πιο πάνω κεφαλαίου 
που αποτελείται από εξαγοράσιμες 
προνομιούχες 
μετοχές  ……………….……………………….. 

 
 
 
Μετοχές από €                            καθεμιά 

Η συντομότερη ημερομηνία που η εταιρεία έχει 
δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών αυτών. 

 

Ονόματα, περιγραφές και διευθύνσεις των 
διευθυντών ή προτεινόμενων συμβούλων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ποσό μετοχών που εκδόθηκαν                                                     Μετοχές  
Ποσό προμηθειών που πληρώθηκαν σε σχέση 
με αυτές  

 
 



 2

Ποσό έκπτωσης, αν υπάρχει, που 
παραχωρήθηκε κατά την έκδοση οποιωνδήποτε 
μετοχών, ή τέτοιο ποσό από αυτή το οποίο δεν 
διαγράφτηκε κατά την ημερομηνία της έκθεσης. 

 
 
 
€ 

Εκτός αν πέρασε περισσότερο από ένα έτος 
από την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία 
δικαιούταν να αρχίσει εργασίες:- 
 
Ποσό προκαταρκτικών δαπανών 

 
 
 
 
€ 

Από ποιον πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέες 
εκείνες οι δαπάνες.  
 
 

 

Ποσό που πληρώθηκε σε ιδρυτή 
 

΄Ονομα ιδρυτή  
 
Ποσό € 

Αντιπαροχή για την πληρωμή. Αντιπαροχή:  
 
 
 
 

Οποιοδήποτε άλλο όφελος που δόθηκε σε 
οποιοδήποτε ιδρυτή. 
 

΄Ονομα ιδρυτή :- 
 
Φύση και αξία οφέλους:  
 
 
 

Αντιπαροχή για την παροχή οφέλους. 
 
 
 
 
 
 

Αντιπαροχή:- 
 
 
 
 
 

Αν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 
διαιρεμένο σε διάφορες τάξεις μετοχών, το 
δικαίωμα ψήφου σε συνελεύσεις της εταιρείας 
που παρέχεται, και τα δικαιώματα σε σχέση με 
το κεφάλαιο και μερίσματα που υπάρχουν της 
διάφορες τάξεις μετοχών, αντίστοιχα. 

 

Αριθμός και ποσό μετοχών και χρεωστικών 
ομολόγων που εκδόθηκαν μέσα στα δύο έτη 
που προηγούνται της ημερομηνίας της έκθεσης 
της ως εξολοκλήρου ή μερικώς εξοφλημένα με 
αντιπαροχή που δεν είναι χρηματική ή που 
συμφωνήθηκαν να εκδοθούν κατά την 
ημερομηνία της έκθεσης. 

1.                                  μετοχές από € 
εξολοκλήρου εξοφλημένες  

2.                                  μετοχές για τις οποίες 
           €                   για κάθε μετοχή  
           πιστώθηκαν ότι πληρώθηκαν. 
 

Αντιπαροχή για την έκδοση των μετοχών αυτών 
ή χρεωστικών ομολόγων 
 

3.                 χρεωστικά ομόλογα € 
 
4. Αντιπαροχή: 
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Αριθμός, περιγραφή και ποσό οποιωνδήποτε 
μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων που έχει 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή δικαιούται να του 
δοθεί εκλογή για εγγραφή για αυτά ή να 
αποκτήσει από πρόσωπο στο οποίο 
παραχωρήθηκαν ή συμφωνήθηκε να 
παραχωρηθούν με σκοπό να τα προσφέρει 
προς πώληση. 

1.                            μετοχές από €                    
και χρεωστικά ομόλογα από € 

Περίοδος κατά την οποία θα ασκείται η εκλογή. 
 
 

2. Μέχρι  

Τιμή πληρωτέα για μετοχές ή χρεωστικά 
ομόλογα για τα οποία έγινε εγγραφή ή τα οποία 
αποκτήθηκαν με εκλογή. 
 
 

3. 

Αντιπαροχή για την εκλογή ή για το δικαίωμα 
εκλογής. 
 
 
 
 

4. Αντιπαροχή:-  
 
 
 
 

Πρόσωπα στα οποία δόθηκε εκλογή ή δικαίωμα 
εκλογής ή, αν δόθηκε σε υφιστάμενους 
μετόχους ή κατόχους χρεωστικών ομολόγων 
ως τέτοιους οι σχετικές μετοχές ή τα χρεωστικά 
ομόλογα.  
 
 
 
 

5.  Ονόματα και διευθύνσεις:- 
 
 

Ονόματα και διευθύνσεις πωλητών περιουσίας 
(1) που αγοράστηκε ή που αποκτήθηκε από την 
εταιρεία εντός των δύο ετών που προηγούνται 
της ημερομηνίας αυτής της έκθεσης ή (2) 
συμφωνήθηκε ή υπάρχει πρόθεση να 
αγοραστεί να αγοραστεί ή αποκτηθεί από την 
εταιρεία, εκτός όταν η σύμβαση για την αγορά 
της ή απόκτηση έγινε με τη συνηθισμένη πορεία 
των εργασιών και δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ 
της σύμβασης και της εταιρείας που παύει να 
είναι ιδιωτική εταιρεία ή όταν το ποσό της 
χρηματικής αγοράς δεν είναι σημαντικό. 

 

Ποσό (σε μετρητά, μετοχές ή χρεωστικά 
ομόλογα) που πληρώθηκε ή θα πληρωθεί σε 
κάθε ξεχωριστό πωλητή. 
 
 
 
 
 

 

Ποσό που πληρώθηκε ή θα πληρωθεί σε 
μετρητά ή μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα για 
οποιαδήποτε τέτοια περιουσία, ορίζοντας το 
ποσό που θα πληρωθεί για φήμη και πελατεία.  

Ολική τιμή αγοράς          €                                       
Μετρητά                          € 
Μετοχές                          € 
Χρεωστικά Ομόλογα       € 
 Φήμη και πελατεία         € 
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Συνοπτικά στοιχεία οποιασδήποτε συναλλαγής 
που αναφέρεται σε οποιαδήποτε τέτοια 
περιουσία που συμπληρώθηκε κατά τη διάρκεια 
των δύο προηγουμένων ετών και στην οποία 
οποιοσδήποτε πωλητής προς την εταιρεία ή 
οποιοδήποτε πρόσωπο, που είναι, ή ήταν κατά 
το χρόνο της σύναψης της συναλλαγής αυτής, 
ιδρυτής, σύμβουλος ή προτεινόμενος 
σύμβουλος της εταιρείας, είχε οποιοδήποτε 
συμφέρον άμεσο ή έμμεσο. 

 

Ημερομηνίες, συμβαλλόμενοι και γενική φύση 
οποιασδήποτε ουσιώδους σύμβασης (άλλων  
από συμβάσεις που έγιναν κατά τη 
συνηθισμένη πορεία των εργασιών ή που 
έγιναν περισσότερο από δύο έτη πριν από την 
παράδοση της έκθεσης αυτής). 

 

Χρόνος και τόπος στον οποίο θα επιθεωρούνται 
τα συμβόλαια ή τα αντίγραφα ή (1) στην 
περίπτωση μη γραπτής σύμβασης μνημόνιο 
που παρέχει πλήρη στοιχεία αυτής, και (2) στην 
περίπτωση σύμβασης που είναι εξολοκλήρου ή 
μερικώς σε ξένη γλώσσα, αντίγραφο 
μετάφρασής τους στα Αγγλικά ή που 
ενσωματώνει μετάφραση στα Αγγλικά των 
τμημάτων σε ξένη γλώσσα, ανάλογα με την 
περίπτωση, που είναι μετάφραση 
πιστοποιημένη σύμφωνα με τον καθορισμένο 
τρόπο ότι είναι ορθή μετάφραση. 

 

Ονόματα και διευθύνσεις των ελεγκτών της 
εταιρείας 

 

Πλήρη στοιχεία για τη φύση και την έκταση του 
συμφέροντος κάθε συμβούλου σε οποιαδήποτε 
περιουσία που αγοράστηκε ή αποκτήθηκε από 
την εταιρεία εντός των δύο ετών που 
προηγούνται της ημερομηνίας της έκθεσης 
αυτής ή που προτείνεται να αγοραστεί ή 
αποκτηθεί από την εταιρεία ή, στην περίπτωση 
που το συμφέρον του συμβούλου αυτού 
συνίσταται στο ότι είναι συνέταιρος σε οίκο, τη 
φύση και έκταση του συμφέροντος του οίκου, με 
δήλωση όλων των ποσών που πληρώθηκαν ή 
τα οποία συμφωνήθηκε να πληρωθούν σε 
αυτόν ή στον οίκο σε μετρητά ή μετοχές, ή 
διαφορετικά, από οποιοδήποτε πρόσωπο είτε 
για να τον πείσει να γίνει σύμβουλος είτε για να 
τον καταστήσει ικανό να γίνει σύμβουλος ή 
διαφορετικά για υπηρεσίες που δόθηκαν ή που 
θα δοθούν στην εταιρεία από αυτόν ή από τον 
οίκο. 

 

Ποσοστά των μερισμάτων (αν υπάρχουν) που 
πληρώθηκαν από την εταιρεία σε σχέση με 
κάθε τάξη μετοχών στην εταιρεία σε καθένα 
από τα πέντε οικονομικά έτη που προηγούνται 
αμέσως από την ημερομηνία της έκθεσης αυτής 
ή από τη σύσταση της εταιρείας για 
οποιαδήποτε περίοδο που είναι συντομότερη.  
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Λεπτομέρειες περιπτώσεων που δεν 
καταβλήθηκε μέρισμα σχετικά με οποιαδήποτε 
τάξη μετοχών σε οποιοδήποτε από εκείνα τα 
έτη. 

 

 
 
(Υπογραφές των προσώπων των πιο πάνω  
ονομαζόμενων ως συμβούλων ή προτεινόμενων 
συμβούλων ή των εγγράφως εξουσιοδοτηθέντων 
αντιπροσώπων τους.) 
 
 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 
 
Ημερομηνία : ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠ/έντυπα/ΗΕ7.docfinal3-2-10 


