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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 

 

 
Το παπόν ένηςπο θα ππέπει να ζςμπληπωθεί οπθά, πλήπωρ και ζύμθωνα με ηιρ ακόλοςθερ ζημειώζειρ. Θα 
ππέπει να ζςμπληπωθεί κάθε ενόηηηα ηος ενηύπος.  
 
Το παπόν ένηςπο ςπόκειηαι ζε ηέλορ ζύμθωνα με ηοςρ ζε εκάζηοηε ιζσύ κανονιζμούρ. Καηάλογορ ηελών είναι 
διαθέζιμορ ζηην ιζηοζελίδα ηος Εθόπος Εηαιπειών.  
 
Όπος ςπάπσει επιλογή με κοςηί να ζημειώνεηαι  με x ή √ ανάλογα. 
 
Οι πληποθοπίερ πος ζςμπληπώνονηαι ζηο παπόν ένηςπο θα δημοζιεύονηαι ζηο ηλεκηπονικό μηηπώο ηος 
Εθόπος Εηαιπειών.  
 

Καλνληζκό 43(1)(α) 
ηνπ πεξί Δπξσπατθήο 
Γεκόζηαο Δηαηξείαο 
Πεξηνξηζκέλεο 
Δπζύλεο (SE) 
Καλνληζκώλ ηνπ 
2006 

43(1) Όπος απαιηείηαι δημοζίεςζη ζηην Επίζημη Εθημεπίδα, ζύμθωνα με ηο εδάθιο (1) ηος Κανονιζμού 33 
από ηον Έθοπο –  
(α) ζηην πεπίπηωζη ηος άπθπος 59 παπάγπαθορ 3 ηος Κανονιζμού (ΕΚ) 2157/2001, οι ηποποποιήζειρ ζηο 
καηαζηαηικό θα παπαδίδονηαι ή αποζηέλλονηαι ζηον Έθοπο από ηη SE με ηον Τύπο ΕΔ10 ηος Παπαπηήμαηορ 
μέζα ζε 14 ημέπερ από ηην ςιοθέηηζη ηων ηποποποιήζεων 

Σημείωζη 1 

 Να αλαγξάθεηαη ην πιήξεο όλνκα θαη αξηζκόο ηεο SE ζύκθσλα κε ην κεηξών ηνπ Δθόξνπ 
Δηαηξεηώλ. 

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

 Έληππν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα ην όλνκα ή ν αξηζκόο ηεο SE δε ζα γίλεηαη απνδεθηό. 

 Σην πεδίν «Ηκεξ. ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ» λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ ηεο SE, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζρεηηθνύ ςεθίζκαηνο. Η 
εκεξνκελία λα ζπκπιεξώλεηαη σο ην αθόινπζν παξάδεηγκα: 01/01/2001. 

Σημείωζη 2 

 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.  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ πνπ πξνβαίλεη 
ζηε δήισζε.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε ηνπ εληύπνπ είλαη λνκηθό 
πξόζσπν, λα επηιέγεηαη ε ηδηόηεηα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζηελ εηαηξεία.  

 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. 

Σημείωζη 3 

 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 δε 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.   

Σημείωζη 4  

 Να επηζπλάπηεηαη ην εηδηθό ςήθηζκα πηζηνπνηεκέλν από δηνηθεηηθό / δηεπζπληηθό όξγαλν ηεο SE 
θαη λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο.  

 Σε θάζε πεξίπησζε λα επηζπλάπηεηαη ην ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό έγγξαθν.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ηα ζπζηαηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο θαη/ή ςεθίζκαηα είλαη ζε γιώζζα άιιε από 
ηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή γιώζζα, πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά θαη ε κεηάθξαζε απηή 
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λα πηζηνπνηείηαη είηε κε έλνξθε δήισζε ζην Γηθαζηήξην ή από νξθσηό κεηαθξαζηή ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο.  

 Δάλ επηζπλάπηεηαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο θαη λα 
αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηέηνηνπ εγγξάθνπ. 

 

 

 Πίνακαρ Ελέγσος  

 

 
Εάν ηο ένηςπο δεν είναι πλήπωρ και οπθά ζςμπληπωμένο πιθανόν να επιζηπαθεί. Παπακαλείζηε να ελέγξεηε 
ηα ακόλοςθα ζηοισεία:  

 

 Το όνομα και απιθμόρ ηηρ SE έσει ζςμπληπωθεί ζύμθωνα με ηο μηηπώο ηος Εθόπος Εηαιπειών.   
 

 Το παπόν ένηςπο ςποβάλλεηαι ενηόρ 14 ημεπών από ηην ςιοθέηηζη ηων ηποποποιήζεων. 
 

 Η δήλωζη έσει γίνει από καηάλληλα εξοςζιοδοηημένο ππόζωπο από ηη SE. 
 

 Έσει επιζςναθθεί εηδηθό ςήθηζκα πηζηνπνηεκέλν από αμησκαηνύρν ηεο SE. 
 

 Έρεη επηζπλαθζεί κεηάθξαζε ςεθίζκαηνο. 
 

 Έσει επιζςναθθεί ηο ηποποποιημένο καηαζηαηικό έγγπαθο ηηρ SE. 
 

 Τα ζηοισεία επικοινωνίαρ έσοςν ζςμπληπωθεί πλήπωρ και οπθά. 
 

 Η ημεπομηνία έσει ζςμπληπωθεί ωρ ηο ακόλοςθο παπάδειγμα: 01/01/2001. 
 

 Το ανάλογο ηέλορ έσει πποζκομιζθεί. Για πληποθοπίερ αναθοπικά με ηα ηέλη αναηπέξηε ζηην 
ιζηοζελίδα ηος Εθόπος Εηαιπειών. 

 
 

 Το ένηςπο είναι δεόνηωρ ςπογεγπαμμένο.  
 

 
 

 

 Κατασώπιση  

 
 
Το παπόν ένηςπο μποπεί να ςποβληθεί ωρ ακολούθωρ:  

 

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

Μονοθςπιδική 
Ππόζβαζη 

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/ 

 

 
 
 
 
 


