
  Κ.Δ.Π. 467/2021 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)    
Αρ. 5630, 19.11.2021 

Αριθμός 467 

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 του 2021.

Τροποποίηση 
του Παραρτήματος 
των περί Εταιρειών  
Κανονισμών του 
1977 έως 2018. 

2. Το Παράρτημα των περί Εταιρειών Κανονισμών του 1977 έως 2018 τροποποιείται ως
ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, στον «Πίνακα Περιεχομένων», αμέσως μετά το έντυπο ΗΕ68 και πριν το 
έντυπο ΑΕ1, του νέου εντύπου με αριθμό «ΗΕ69» και τίτλο «Πιστοποιητικό επαναφοράς εταιρείας 
στο μητρώο». 

(β) Με την προσθήκη, στο πρόσθετο φύλλο  με τίτλο «ΗΕ1 Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τους 
συμβούλους της εταιρείας» του εντύπου ΗΕ1, στην ενότητα «Σύμβουλος» και στην 21η σειρά μετά 
τη φράση  «Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά», του συμβόλου «*».    

(γ) Με την προσθήκη, στο έντυπο ΗΕ4, με τίτλο «Διορισμός ή κένωση θέσης αξιωματούχου ή 
αλλαγή στα στοιχεία του», στην ενότητα  «Αξιωματούχος» και στην 22η σειρά μετά τη φράση 
«Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά», του συμβόλου «*».    

(δ) Με την προσθήκη, στο πρόσθετο φύλλο με τίτλο «ΗΕ4 Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τους 
αξιωματούχους της εταιρείας» του εντύπου ΗΕ4, στην ενότητα «Αξιωματούχος» και στην 22η σειρά 
μετά τη φράση «Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά», του συμβόλου «*».    

(ε) Με την αντικατάσταση, στο έντυπο ΗΕ61, κάτω από τον τίτλο αυτού «Απόσυρση αίτησης 
διαγραφής εταιρείας»,  του αριθμού «327(3)(β)» (τρίτη γραμμή) με τον ακόλουθο νέο αριθμό 
«327(3Α)». 

(στ) Με τη διαγραφή, στο έντυπο ΗΕ63, με τίτλο «Απόκτηση ιδίων μετοχών», στην ενότητα 
«Δήλωση» και στην 5η σειρά με τίτλο «ιδιότητα», των πεδίων με τίτλο «Εξουσιοδοτημένος 
Αντιπρόσωπος» και «(άλλη ιδιότητα)». 

(ζ) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το έντυπο ΗΕ68, και πριν το έντυπο ΑΕ1,  του ακόλουθου 
νέου εντύπου με αριθμό «ΗΕ69» και τίτλο «Πιστοποιητικό επαναφοράς εταιρείας στο μητρώο»:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   ΗΕ69 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι, η 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

έχει επαναφερθεί στο μητρώο εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 327Α του 
Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ 113. 

Υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις (ημερομηνία) 

……………………………… 

  Έφορος Εταιρειών 
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(η) Με την προσθήκη, στο πρόσθετο φύλλο με τίτλο «ΑΕ1 Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία 
των αξιωματούχων» του εντύπου ΑΕ1, στην ενότητα «Αξιωματούχος» και στην 17η σειρά μετά τη 
φράση «Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά», του συμβόλου «*».    

(θ) Με την αντικατάσταση, στο έντυπο ΑΕ4, κάτω από τον τίτλο αυτού «Αλλαγή στον καταστατικό 
χάρτη, καταστατικό, ιδρυτικό έγγραφο ή άλλα συστατικά έγγραφα αλλοδαπής εταιρείας», του 
αριθμού «349(α)» (πέμπτη γραμμή) με τον ακόλουθο νέο αριθμό «349(1)(α)». 

(ι) Με την αντικατάσταση, στο έντυπο ΑΕ5, κάτω από τον τίτλο αυτού «Αλλαγή αξιωματούχου ή 
αλλαγή στα στοιχεία του», του αριθμού «349(β)» (τρίτη γραμμή) με τον ακόλουθο νέο αριθμό 
«349(1)(β)». 

(κ) Με την προσθήκη, στο έντυπο ΑΕ5, με τίτλο «Αλλαγή αξιωματούχου ή αλλαγή στα στοιχεία 
του», στην ενότητα «Αξιωματούχος» και στην 22η σειρά μετά τη φράση «Στοιχεία προσώπου που 
αντικαθιστά», του συμβόλου «*».    

(λ) Με την προσθήκη, στο πρόσθετο φύλλο με τίτλο «ΑΕ5 Πρόσθετο φύλλο σχετικά με τα στοιχεία 
αξιωματούχων» του εντύπου ΑΕ5, στην ενότητα «Αξιωματούχος» και στην 22η σειρά μετά τη 
φράση «Στοιχεία προσώπου που αντικαθιστά», του συμβόλου «*».    

(μ) Με την αντικατάσταση, στο έντυπο ΑΕ6, κάτω από τον τίτλο αυτού «Αλλαγή εξουσιοδοτημένων 
προσώπων ή αλλαγή στα στοιχεία τους», του αριθμού «349(γ)» (τέταρτη γραμμή) με τον 
ακόλουθο νέο αριθμό «349(1)(γ) και (δ)». 

(ν) Με την αντικατάσταση, στο έντυπο ΑΕ8, κάτω από τον τίτλο αυτού «Αλλαγή διεύθυνσης τόπου 
εργασίας αλλοδαπής εταιρείας», του αριθμού «349(α)» (τρίτη γραμμή) με τον ακόλουθο νέο 
αριθμό «349(1)(ε)». 

Έναρξη ισχύος του 
παρόντος 
Διατάγματος. 

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

___________________ 

Έγινε στις 17 Νοεμβρίου 2021. 
ΝΑΤΑΣΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ, 

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας. 
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