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Αριθμός 571 
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113) 

____________________ 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 387Α  
 

 Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ΄ 
αυτήν δυνάμει του άρθρου 387Α του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113), εκδίδει το ακόλουθο 
Διάταγμα.  
 

Συνοπτικός τίτλος.  
 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εταιρειών Διάταγμα (Αρ. 3) του 2020. 
 

Τροποποίηση 
του Παραρτήματος 
των περί της 
Ευρωπαϊκής 
Δημόσιας Εταιρείας 
Περιορισμένης 
Ευθύνης (SE)   
Κανονισμών του 
2006 και 2018.  

2. Το Παράρτημα των περί της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE)  
Κανονισμών του 2006 και 2018 τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ1, κάτω από τον τίτλο αυτού «Σύσταση SE διά 
συγχωνεύσεως», της φράσης «έως 2017» (πέμπτη γραμμή).  
 
(β) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ2, κάτω από τον τίτλο αυτού «Σύσταση μητρικής SE», της 
φράσης «έως 2017» (τέταρτη γραμμή). 
 
(γ) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ2(Ι), κάτω από τον τίτλο αυτού «Σχέδιο σύστασης μητρικής 
SE», της φράσης «έως 2017» (τέταρτη γραμμή). 
 
(δ) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ2(ΙΙ), κάτω από τον τίτλο αυτού «Ικανοποίηση 
προϋποθέσεων σύστασης μητρικής SE από ημεδαπή εταιρεία/SE», της φράσης «έως 2017» 
(έκτη γραμμή). 
 
(ε) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ3, κάτω από τον τίτλο αυτού «Σύσταση θυγατρικής SE», της 
φράσης «έως 2017» (τέταρτη γραμμή). 
 
(στ) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ4, κάτω από τον τίτλο αυτού «Μετατροπή δημόσιας 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE», της φράσης «έως 2017» (πέμπτη γραμμή). 
 
(ζ) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ4(Ι), κάτω από τον τίτλο  αυτού «Σχέδιο μετατροπής δημόσιας 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε SE», της φράσης «έως 2017» (έκτη γραμμή). 
 
(η) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ5, κάτω από τον τίτλο αυτού «Μεταφορά της SE στην 
Κυπριακή Δημοκρατία», της φράσης «έως 2017» (πέμπτη γραμμή). 
 
(θ) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ6, κάτω από τον τίτλο αυτού «Μεταφορά της SE εκτός 
Κυπριακής Δημοκρατίας», της φράσης «έως 2017» (πέμπτη γραμμή). 
 
(ι) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ6(Ι), κάτω από τον τίτλο αυτού «Σχέδιο μεταφοράς της SE 
εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας», της φράσης «έως 2017» (πέμπτη γραμμή). 
 
(κ) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ7, κάτω από τον τίτλο αυτού «Αλλαγές στα μέλη του 
εποπτικού οργάνου της SE», της φράσης «έως 2017» (έκτη γραμμή). 
 
(λ) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ8, κάτω από τον τίτλο αυτού «Μετατροπή της SE σε δημόσια 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης», της φράσης «έως 2017» (πέμπτη γραμμή). 
 
(μ) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ8(Ι), κάτω από τον τίτλο αυτού «Ειδοποίηση σχεδίου 
μετατροπής της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης», της φράσης «έως 2017» (έκτη 
γραμμή). 
 
(ν) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ9, κάτω από τον τίτλο αυτού «Δήλωση φερεγγυότητας από τα 
μέλη της SE η οποία πρόκειται να μεταφερθεί εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας», της φράσης «έως 
2017» (έβδομη γραμμή). 
 
(ξ) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ10, κάτω από τον τίτλο αυτού «Τροποποίηση καταστατικού 
της SE», της φράσης «έως 2017» (πέμπτη γραμμή). 
 
(ο) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΕΔ11, κάτω από τον τίτλο αυτού «Κίνηση ή περάτωση 
διαδικασίας λύσης, εκκαθάριση, αφερεγγυότητα ή παύση πληρωμών, διαδικασία και απόφαση 
για τη συνέχιση της δραστηριότητας της SE», της φράσης «έως 2017» (δέκατη γραμμή). 
 

3237



(ξ) Με την αντικατάσταση, στο έντυπο ΕΔ12, κάτω από τον τίτλο αυτού «Έκδοση 
πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης», της 
φράσης «άρθρο 387(1)(β)» (πέμπτη γραμμή) με την ακόλουθη νέα φράση ««άρθρο 387Α». 

Έναρξη ισχύος του 
παρόντος 
Διατάγματος. 

3.  Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

____________________ 
 

Έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2020. 
 

ΝΑΤΑΣΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ, 
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας. 
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