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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. Όπνπ ν δηαζέζηκνο ρώξνο δελ είλαη αξθεηόο, λα 
επηζπλάπηεηαη πξόζζεην θύιιν. Η ρξήζε πξόζζεηνπ θύιινπ λα ζεκεηώλεηαη ζηελ ελόηεηα «Επηζπλεκκέλα 
Έγγξαθα». 
 
Τν παξόλ έληππν ππόθεηηαη ζε ηέινο ζύκθσλα κε ηνπο ζε εθάζηνηε ηζρύ θαλνληζκνύο. Καηάινγνο ηειώλ είλαη 
δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Εθόξνπ Εηαηξεηώλ.  
 
Όπνπ ππάξρεη επηινγή κε θνπηί λα ζεκεηώλεηαη  κε x ή √ αλάινγα. 
 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπιεξώλνληαη ζην παξόλ έληππν ζα δεκνζηεύνληαη ζην ειεθηξνληθό κεηξών ηνπ 
Εθόξνπ Εηαηξεηώλ.  

άξζξν 201ΙΓ ηνπ πεξί 
Εηαηξεηώλ Νόκνπ 

(1) Οη Σύκβνπινη θαζεκηάο από ηηο ζπγρσλεπόκελεο θππξηαθέο εηαηξείεο, παξαδίδνπλ εγθαίξσο ζηνλ Έθνξν 
Εηαηξεηώλ ηo αλαθεξόκελν ζην άξζξν 201ΙΒ θνηλό ζρέδην δηαζπλνξηαθήο ζπγρώλεπζεο, ην νπνίν εγγξάθεηαη 
θαη δεκνζηεύεηαη, γηα θαζεκία από ηηο ζπγρσλεπόκελεο θππξηαθέο εηαηξείεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 365Α, ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζύγθιεζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε νπνία 
ζα ιάβεη ηε ζρεηηθή απόθαζε: 
Ννείηαη όηη θαζεκία από ηηο ζπγρσλεπόκελεο θππξηαθέο εηαηξείεο απαιιάζζεηαη από ηελ πην πάλσ 
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο, εθόζνλ γηα ζπλερή ρξνληθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ από 
ηελ εκέξα πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία ζα απνθαλζεί γηα ην θνηλό ζρέδην δηαζπλνξηαθήο 
ζπγρώλεπζεο, θαη ιήγεη ην ελσξίηεξν θαηά ηελ πεξάησζε ηεο γεληθήο απηήο ζπλέιεπζεο, δεκνζηεύεη ην ελ 
ιόγσ ζρέδην ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, ρσξίο επηβάξπλζε γηα ην θνηλό.  Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο δηαηεξνύληαη γηα πεξίνδν ελόο κελόο κεηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε.  Η πεξίνδνο απηή 
παξαηείλεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα αλάινγν πξνο ηε δηαθνπή ηεο πξόζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα, ε νπνία 
νθείιεηαη ζε ηερληθνύο ή άιινπο ιόγνπο. 
 
(2) Οη Σύκβνπινη θαζεκηάο από ηηο ζπγρσλεπόκελεο θππξηαθέο εηαηξείεο, παξαδίδνπλ εγθαίξσο ζηνλ Έθνξν 
Εηαηξεηώλ γηα εγγξαθή ζηνλ θαζνξηζκέλν ηύπν ηα εμήο ζηνηρεία, αλαθνξηθά κε θάζε ζπγρσλεπόκελε εηαηξεία, 
ηα νπνία δεκνζηεύνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 365Α: 
(α) ηε κνξθή, ηελ επσλπκία θαη ην εγγεγξακκέλν γξαθείν θάζε ζπγρσλεπόκελεο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο∙ 
(β) ην  κεηξών  ζην  νπνίν  έρνπλ   θαηαηεζεί, αλαθνξηθά κε ηηο ζπγρσλεπόκελεο Κππξηαθέο εηαηξείεο, νη 
πξάμεηο θαηά ην άξζξν 365Α ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη, αλαθνξηθά κε θαζεκηά από ηηο ππόινηπεο 
ζπγρσλεπόκελεο εηαηξείεο άιινπ θξάηνπο κέινπο, νη πξάμεηο θαηά ηελ νηθεία εζληθή λνκνζεζία πνπ κεηαθέξεη 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνο 2, ηεο Οδεγίαο 68/151/ΕΟΚ, θαζώο θαη ν αληίζηνηρνο αξηζκόο 
θαηαρσξήζεσο∙ 
(γ) κλεία, γηα θαζεκηά από ηηο ζπγρσλεπόκελεο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, ησλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζα 
αζθνύληαη ηα δηθαηώκαηα ησλ πηζησηώλ θαη, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ησλ κεηόρσλ ηεο κεηνςεθίαο ησλ 
ζπγρσλεπόκελσλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ, θαζώο θαη ε δηεύζπλζε ζηελ νπνία κπνξνύλ λα δεηεζνύλ, 
ρσξίο έμνδα, εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξόπνπο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ απηώλ. 

Σεκείσζε 1 

 Να αλαγξάθεηαη ην πιήξεο φλνκα θαη ν αξηζκφο εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην κεηξψν 
ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ. 

 Τν πεδίν «Αξηζκφο εηαηξείαο» λα ζπκπιεξψλεηαη σο αθνινχζσο:  
Να αλαγξάθνληαη ζην πξψην θνπηί αξηζηεξά ηα αξρηθά «ΗΔ» ζε πεξίπησζε Ηκεδαπήο Δηαηξείαο 
θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην έληππν ζπκπιεξψλεηαη γηα Δπξσπατθή Γεκφζηα Δηαηξεία λα 
αλαγξάθνληαη ηα αξρηθά «ΔΓ».  

 Τν ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνχ εγγξαθήο λα βξίζθεηαη ζην δεμηφηεξν θνπηί 

 Έληππν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ιαλζαζκέλα ην φλνκα ή ν αξηζκφο εηαηξείαο δε ζα γίλεηαη απνδεθηφ. 

 Σην πεδίν «Τξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ» λα γίλεηαη 
ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ ηεο 
εηαηξείαο.  

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ κέηνρνη κεηνςεθίαο ζηελ εηαηξεία, λα ζπκπιεξψλεηαη θαη 
ην πεδίν «Τξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο» 
φπνπ ζα γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα 
ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο ηεο εηαηξείαο. 

 Σηελ ππνελφηεηα «Γηεχζπλζε φπνπ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο 
άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πηζησηψλ / κεηφρσλ» λα αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε ζηελ νπνία 
ηφζν νη πηζησηέο φζν θαη νη κέηνρνη κεηνςεθίαο, αλ ππάξρνπλ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ρσξίο έμνδα 
εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.  

 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ζε κεηέπεηηα ζηάδην ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ δηάηαγκα 
δηθαζηεξίνπ νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο καδί κε ηελ αλαθνίλσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ 
θππξηαθή απνξξνθά επξσπατθή θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπγρψλεπζεο ή βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο (ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή κεηάθξαζε κε έλνξθε δήισζε) 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επξσπατθή απνξξνθά ηελ θππξηαθή.  

Σεκείσζε 2 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζπγρψλεπζεο: 

 Να επηιέγεηαη ην πξψην θνπηί επηινγήο εάλ κία θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία δηαιχεηαη ρσξίο λα 
ηεζεί ζε εθθαζάξηζε θαη, θαηά ηε δηάιπζή ηεο, κεηαβηβάδεη φια ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, 
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ζηελ θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία πνπ θαηέρεη φινπο ηνπο 
ηίηινπο ή κεξίδηα ηνπ εηαηξηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. 

 Να επηιέγεηαη ην δεχηεξν θνπηί επηινγήο εάλ κία ή πεξηζζφηεξεο θεθαιαηνπρηθέο 
εηαηξείεο  δηαιχνληαη ρσξίο λα ηεζνχλ ζε εθθαζάξηζε θαη, θαηά ηε δηάιπζή ηνπο, κεηαβηβάδνπλ 
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ζε άιιε, πξνυπάξρνπζα θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία – ηελ απνξξνθψζα εηαηξεία – φια ηα 
πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, σο αληάιιαγκα γηα ηε δηάζεζε 
ζηνπο κεηφρνπο ηνπο ηίηισλ ή κεξηδίσλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ελ ιφγσ απνξξνθψζαο 
εηαηξείαο θαη, ελδερνκέλσο, εμνθιεηηθνχ πνζνχ ζε κεηξεηά κε ππεξβαίλνληνο ην 10% ηεο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ή, ειιείςεη νλνκαζηηθήο αμίαο, ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελ ιφγσ ηίηισλ ή 
κεξηδίσλ. 

 Να επηιέγεηαη ην ηξίην θνπηί επηινγήο εάλ δχν ή πεξηζζφηεξεο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο 
δηαιχνληαη ρσξίο λα ηεζνχλ ζε εθθαζάξηζε θαη, θαηά ηε δηάιπζή ηνπο, κεηαβηβάδνπλ ζε άιιε 
θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία ηελ νπνία ζπληζηνχλ – ηε λέα εηαηξεία – φια ηα πεξηνπζηαθά ηνπο 
ζηνηρεία, ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, σο αληάιιαγκα γηα ηε δηάζεζε ζηνπο κεηφρνπο 
ηνπο ηίηισλ ή κεξηδίσλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηεο λέαο εηαηξείαο θαη, ελδερνκέλσο, 
εμνθιεηηθνχ πνζνχ ζε κεηξεηά κε ππεξβαίλνληνο ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ή ειιείςεη 
νλνκαζηηθήο αμίαο, ηεο ινγηζηηθήο αμίαο απηψλ ησλ ηίηισλ ή κεξηδίσλ. 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ην θνηλφ ζρέδην δηαζπλνξηαθήο 
ζπγρψλεπζεο επηζπλάπηεηαη κε ην έληππν ή δεκνζηεχεηαη ζε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο.  

 Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θνηλφ ζρέδην δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο επηζπλάπηεηαη κε ην 
έληππν, ηφηε ε εηαηξεία δηθαηνχηαη λα ζπγθαιέζεη γεληθή ζπλέιεπζε γηα λα απνθαζίζεη επί ηεο 
ζπγρψλεπζεο ζχκθσλα κε ην θνηλφ ζρέδην δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο κφλν κεηά απφ ηελ 
πάξνδν ελφο κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο. Η εκεξνκελία ηέηνηαο δεκνζίεπζεο ζα θνηλνπνηείηαη ζηελ εηαηξεία απφ ηνλ Έθνξν 
Δηαηξεηψλ κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ ζα αλαγξάθεηαη 
ζην ζρεηηθφ πεδίν ζηελ ελφηεηα «Σηνηρεία Δπηθνηλσλίαο». 

 Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην θνηλφ ζρέδην δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο δεκνζηεχεηαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο λα αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ζην αληίζηνηρν πεδίν. Δπίζεο ηέηνηα 
δεκνζίεπζε πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη γηα ζπλερή ρξνληθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα 
πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηε γεληθή ζπλέιεπζε ε νπνία ζα απνθαλζεί γηα ην θνηλφ 
ζρέδην δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο, θαη ιήγεη ην λσξίηεξν θαηά ηελ πεξάησζε ηεο γεληθήο απηήο 
ζπλέιεπζεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο δηαηεξνχληαη γηα 
πεξίνδν ελφο κελφο κεηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Τν παξφλ έληππν πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηνλ 
Έθνξν Δηαηξεηψλ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηέηνηαο γεληθήο ζπλέιεπζεο ψζηε 
λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ λα πξνβαίλεη ζηε δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 201ΙΓ(2) έγθαηξα. Σεκεηψλεηαη φηη  πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα πξέπεη λα 
γίλεηαη ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε γηα ην θνηλφ. 

 Σηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δηαγξάθεηαη ιφγσ ζπγρψλεπζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαρσξηζηεί 
φιεο νη εηήζηεο εθζέζεηο καδί κε ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη λα έρεη θαηαβιεζεί 
ην εηήζην ηέινο γηα θάζε ρξφλν.    

Σεκείσζε 3 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ  ππφινηπσλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε.  

 Σε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζπγρψλεπζε είλαη θππξηαθή, αλαγξάθεηαη κφλν ην 
φλνκα, ν αξηζκφο εγγξαθήο ηεο θαη λα ζπκπιεξψλεηαη πιήξσο ε ππνελφηεηα «Γηεχζπλζε φπνπ 
κπνξνχλ λα δεηεζνχλ εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
πηζησηψλ / κεηφρσλ».  

 Πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη μερσξηζηφ έληππν ΗΔ66 γηα θάζε θππξηαθή εηαηξεία πνπ ζπγρσλεχεηαη.  

 Να αλαγξάθεηαη ε ρψξα ζηελ νπνία ηεξείηαη ην κεηξψν θάζε εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε 
ζπγρψλεπζε.  

 Να αλαγξάθεηαη ε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο (π.ρ. ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε 
κεηνρέο) θαζψο θαη ην δίθαην ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ην νπνίν δηέπεηαη ε εηαηξεία.   

 Σηελ ππνελφηεηα «Γηεχζπλζε κεηξψνπ φπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ηα έγγξαθα ηεο εηαηξείαο*», λα 
ζπκπιεξψλεηαη κφλν απφ κε θππξηαθέο εγγεγξακκέλεο εηαηξείεο θαη λα αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε 
ζηελ νπνία ηεξείηαη ην κεηξψν φπνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ηα έγγξαθα ηεο θάζε εηαηξείαο πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηε ζπγρψλεπζε. 

 Σηελ ππνελφηεηα «Γηεχζπλζε εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο», λα αλαγξάθεηαη πιήξσο ε 
δηεχζπλζε ηνπ γξαθείνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ην εγγεγξακκέλν γξαθείν θάζε εηαηξείαο 
ζπκκεηέρεη ζηε ζπγρψλεπζε. 

 Σην πεδίν «Τξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ» λα γίλεηαη 
ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πηζησηψλ ηεο 
εηαηξείαο.  

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρνπλ κέηνρνη κεηνςεθίαο ζηελ εηαηξεία, λα ζπκπιεξψλεηαη θαη 
ην πεδίν «Τξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο» 
φπνπ ζα γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα 
ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο ηεο εηαηξείαο. 

 Σηελ ππνελφηεηα «Γηεχζπλζε φπνπ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο 
άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πηζησηψλ / κεηφρσλ» λα αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε ζηελ νπνία 
ηφζν νη πηζησηέο φζν θαη νη κέηνρνη κεηνςεθίαο, αλ ππάξρνπλ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ρσξίο έμνδα 
εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

 Σε πεξίπησζε πνπ νη εηαηξείεο πνπ ζπγρσλεχνληαη είλαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν, λα 
ζπκπιεξψλεηαη ην ζρεηηθφ πξφζζεην θχιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο 
ησλ θχιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν, ζηελ ελφηεηα «Δπηζπλεκκέλα 
Έγγξαθα». 

Σεκείσζε 4 

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ην 
έληππν είλαη θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.  
Δάλ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη θπζηθφ πξφζσπν, λα ζπκπιεξψλνληαη ηα 
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(θ)».  
Δάλ ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη λνκηθφ πξφζσπν, λα ζπκπιεξψλνληαη ηα 
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(λ)».  
Ννκηθφ πξφζσπν  πεξηιακβάλεη νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 
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Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν είηε γηα λνκηθφ πξφζσπν, λα 
ζπκπιεξψλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δε θέξνπλ θακία απφ ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)». 

 Τν πεδίν «Αξηζκφο αληηπξνζψπνπ*» ζπκπιεξψλεηαη κφλν φηαλ ην έληππν ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηεο εηαηξείαο. Σην παξφλ ζηάδην ην ελ ιφγσ πεδίν δελ 
ζπκπιεξψλεηαη θαζφηη ε ζρεηηθή πξφλνηα ηνπ Νφκνπ δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή. 

 Η δηεχζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξψλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε 
δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζψπνπ εάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή 
θεληξηθφ γξαθείν ηνπ εάλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.   

 Δάλ αλαγξαθεί ν αξηζκφο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ην έληππν, ην ελ 
ιφγσ πξφζσπν ζα ιακβάλεη ζρεηηθέο κε ηελ εηαηξεία πιεξνθνξίεο σο γξαπηφ κήλπκα απφ ην 
ηκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ.   

Σεκείσζε 5 

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πξφζσπν ην νπνίν ππνγξάθεη ηε δήισζε γλσξίδεη ειιεληθά, λα 
επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο ην νπνίν εκθαλίδεηαη πξψην θαη αθνξά ηε δήισζε ε νπνία είλαη 
δηαηππσκέλε ζηα ειιεληθά. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ην πξφζσπν δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ 
ππνγξαθή ηεο δήισζεο κφλν εάλ ην πεξηερφκελν ηνπ εληχπνπ ηνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζε γιψζζα 
ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο ην νπνίν εκθαλίδεηαη 
δεχηεξν 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.  

 Η δήισζε λα γίλεηαη εθ κέξνπο ζπκβνχινπ ηεο εηαηξείαο.  

 Σηελ πεξίπησζε Δπξσπατθήο Δηαηξείαο, ν ζχκβνπινο κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ δηεπζπληηθνχ ή 
δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηεο SE. 

 Δάλ ην πξφζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη θπζηθφ πξφζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
φλνκα θαη επψλπκφ ηνπ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη ην ελ ιφγσ πξφζσπν λα ππνγξάθεη ζην 
αληίζηνηρφ πεδίν.   

 Δάλ ην πξφζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη λνκηθφ πξφζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
φλνκα θαη επψλπκν ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη ηελ δήισζε εθ κέξνπο θαη γηα 
ην ελ ιφγσ λνκηθφ πξφζσπν θαη λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ελ ιφγσ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην 
πεδίν «Γηα νξγαληζκφ».  

 Ννκηθφ πξφζσπν  πεξηιακβάλεη νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. 

Σεκείσζε 6 

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

 Δάλ ην θνηλφ ζρέδην δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο επηζπλάπηεηαη κε ην έληππν, λα επηιέγεηαη ην 
αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο.  

 Να επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε απφ ην Τκήκα Φνξνινγίαο φηη ε εηαηξεία δελ νθείιεη θφξνπο θαη 
δαζκνχο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία ηπγράλεη απνξξφθεζεο ή δηαγξάθεηαη.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ην πξσηφηππν ζρέδην δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο είλαη ζε γιψζζα άιιε απφ 
ηελ ειιεληθή γιψζζα, πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά θαη ε κεηάθξαζε απηή λα πηζηνπνηείηαη 
είηε κε έλνξθε δήισζε ζην Γηθαζηήξην ή απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  

 Να επηζπλάπηεηαη αλαθνίλσζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 Δάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξφζζεηα θχιια γηα ηα ζηνηρεία εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, λα 
επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο θαη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ πξφζζεησλ θχιισλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΗΔ66 
Γηαζπλνξηαθή ζπγρψλεπζε 

 

 

4 
 

 

 Πίνακαρ Ελέγσος  

  

 
Εάλ 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 Εθόξνπ 
Εηαηξεηώλ.  

 
 

 Έρεη επηιεγεί ν ηύπνο ηεο ζπγρώλεπζεο. 

 
 

 Έρεη επηιεγεί ν ηξόπνο θνηλνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ ζρεδίνπ δηαζπλνξηαθήο ζπγρώλεπζεο.   

 
 

 Τα απαηηνύκελα έγγξαθα έρνπλ επηζπλαθζεί. 

 
 

 Τα ζηνηρεία όισλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγρώλεπζε έρνπλ ζπκπιεξσζεί 
πιήξσο. 

  

 Τα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο θαη νξζά. 

 
 

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

 
 

 Τν έληππν είλαη δεόλησο ππνγεγξακκέλν.  
 

 

 

 Κατασώπιση  

 
 
Τν παξόλ έληππν κπνξεί λα ππνβιεζεί σο αθνινύζσο:  

 

Έθνξν Εηαηξεηώλ 
Τκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο 
Γσλία Λεσθ. Μαθαξίνπ θαη Καξπελεζίνπ 
Πνιπθαηνηθία «ΞΔΝΙΟΣ», 1427 Λεπθσζία 

Μνλνζπξηδηθή 
Πξόζβαζε 

Υπεξεζία Μνλνζπξηδηθήο Πξφζβαζεο 
Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο 
Αλδξέα Αξανχδνπ 13 - 15, 
CY-1421 Λεπθσζία, 
Κχπξνο  

  

 

 Πεπαιτέπω πληπουοπίερ  

 

 
Μπνξείηε λα απνηαζείηε γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ  
https://www.companies.gov.cy 
 
 

 


