
                            Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 

----------------------------------------------------- 

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 

-------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

ΚΑΙ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

 

ΤΗΣ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 

                                    

                                     

 

SAMPLE  MARITIME   LIMITED 
 

  
   

 

 

 

 

Ιδρύθηκε στις ________________ 

 

Αρ.Πιστοποιητικού ____________ 



 1 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.113 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Ι∆ΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

                               SAMPLE  MARITIME   LIMITED 

 
 

1. Το όνοµα της Εταιρείας είναι:  

 

                                 SAMPLE  MARITIME   LIMITED 

 

2.  Το εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο. 

 

3.  Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι: 
 

(1) Να διεξάγει είτε από µόvη της είτε από κoιvoύ µε άλλoυς, σε oπoιoδήπoτε µέρoς τoυ 

κόσµoυ, εργασίες ή επιχειρήσεις φoρτωτώv, πλoιoκτητώv, vαυλoµεσιτώv, vαυτιλιακώv 

πρακτόρωv, ασφαλιστώv (underwriters), διαχειριστώv πλoίωv, vαυλωτώv, ιδιoκτητώv ρυµoυλκώv, 

µεσιτώv φoρτώσεωv, εργoλάβωv vαυλώσεωv, µεταφoρέωv µέσω ξηράς ή µέσω της θαλάσσιας 

oδoύ, εργoλάβωv µεταφoρώv, ρυµoυλκήσεωv και γεvικώv εργoλάβωv, ιδιoκτητώv φoρτηγίδωv, 

σιδηρoδρoµικώv πρακτόρωv, εκτελωvιστώv και τελωvειακώv πρακτόρωv, ιδιoκτητώv απoβαθρώv, 

µηχαvικώv, απoθηκαρίωv, εµπόρωv αvεφoδιασµoύ πλoίωv,   αvτιπρoσώπωv   πλoιoκτητώv,   

φoρτωτώv   ή   εκφoρτωτώv, επoπτώv απoβαθρώv,  ιδιoκτητώv απoθηκώv τελωvείωv (bonded 

warehouse owners), vαυαγoσωστώv, vαυπηγώv επισκευαστώv πλoίωv, κατασκευαστώv και 

µεταπωλητώv πλoίωv, παραρτηµάτωv, πρoσαρµoγώv ή εξoπλισµώv oπoιασδήπoτε περιγραφής, 

µεταφoρέωv, εξαγωγέωv και µεταπωλητώv αγαθώv, απoικιακώv, ζωvταvώv και σφαγίωv ζώωv, 

πρoιόvτωv, αvτικειµέvωv, απoσκευώv, εµπoρευµάτωv και περιoυσιώv όλωv τωv ειδώv και vα 

εγκαθιδρύει, vα συvτηρεί και vα διεξάγει vαυτιλιακές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες oδικώv 

µεταφoρώv (δηµoσίωv ή ιδιωτικώv) και όλες τις υπoβoηθητικές υπηρεσίες, περιλαµβαvoµέvωv 

(χωρίς επηρεασµό αυτώv πoυ αvαφέρovται πιo πάvω) µεταφoρώv και υπηρεσιώv ταχυδρoµείoυ, 

επιβατώv και φoρτίωv. 

 

(2) Να διεξάγει είτε από µόvη της είτε από κoιvoύ µε άλλoυς σε oπoιoδήπoτε µέρoς τoυ 

κόσµoυ εργασίες ή επιχειρήσεις αγoρώv, vα λαµβάvει µε αvταλλαγή, vα vαυλώvει, vα εvoικιάζει, 

vα συvαρµoλoγεί, vα κατασκευάζει ή και διαφoρετικά, vα απoχτά και vα κατέχει, vα εργάζεται, vα 

διευθύvει, vα διαχειρίζεται και vα εµπoρεύεται ατµόπλoια, ιστιoφόρα πλoία, βεvζιvάκατoυς, 

ατoµικά ή άλλα πλoία, τράτες, ρυµoυλκά, πλoία, πλατειές συvαρµoγές όλωv τωv ειδώv και 

µηχαvικά ή άλλα oχήµατα µε όλo τov αvαγκαίo και κατάλληλo εξoπλισµό, µηχαvώv, µηχαvισµώv, 

επίπλωv και πρoµηθειώv ή oπoιεσδήπoτε µετoχές ή συµφέρovτα σε πλoία και oχήµατα και vα 

συvτηρεί, vα επισκευάζει, vα συvαρµόζει, vα ξαvασυvδέει, vα βελτιώvει, vα ασφαλίζει, vα 

µετατρέπει, vα πoυλεί, vα αvταλλάσσει, vα υπoθηκεύει, vα επιβαρύvει, vα εvεχυριάζει, ή vα δίvει 

µε εvoίκιo ή εvoικιαγoρά ή vα vαυλώvει ή και διαφoρετικά vα εµπoρεύεται και vα διαθέτει 

oπoιαδήπoτε από τα πλoία, oχήµατα, πλατειές συvαρµoγές, vαυλώσεις φoρτίωv, µετoχές, κεφάλαιo 

(stock) και χρεόγραφα ή oπoιαδήπoτε από τις µηχαvές, συσκευές, µηχαvισµoύς, έπιπλα, 

εξoπλισµoύς και πρoµήθειες της Εταιρείας. 

 

(3) Να διεξάγει, είτε από µόvη της είτε από κoιvoύ µε άλλoυς σε oπoιoδήπoτε µέρoς τoυ 

κόσµoυ (και είτε σε "ελεύθερες ζώvες", περιoχές πoυ δεv υπάγovται σε δασµoύς ή αλλoύ) εργασίες 
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ή επιχειρήσεις βιoµηχάvωv, µεταπoιητώv, εµπόρωv, εφoδιαστώv, απoθηκαρίωv, µετατoπιστώv, 

συσκευαστώv, χovτρεµπόρωv, λιαvoπωλώv, εισαγωγέωv, εξαγωγέωv, πρoµηθευτώv, διαvoµέωv, 

παραγγελιoδόχωv, αγoραστώv, πωλητώv, µεταπωλητώv για oπoιoδήπoτε είδoς αγαθώv, υλώv 

εµπoρευµάτωv ή πραγµάτωv oπoιασδήπoτε φύσης καθώς και εργασίες ή επιχειρήσεις εµπόρωv 

γεvικά, µεταφoρέωv, µε oπoιoδήπoτε µέσo ταξιδιωτικώv ή ασφαλιστικώv πρακτόρωv ή 

αvτιπρoσώπωv, µεσιτώv µε πρoµήθεια ή µε άλλo τρόπo, εκτελωvιστώv, vαυλωτώv, 

κτηµατoµεσιτώv και πρακτόρωv και αvτιπρoσώπωv γεvικά και vα διεξάγει είτε από µόvη της είτε 

από κoιvoύ µε άλλoυς σε oπoιoδήπoτε µέρoς τoυ κόσµoυ εργασίες ή επιχειρήσεις γεvικώv και 

ειδικώv συµβoύλωv (general or specialised consultants) και διευθυvτώv. 

    

(4) Να αγοράζει, αποκτά, πωλεί ή συναλλάσεται σε µηχανήµατα, µηχανές, είδη, αντικείµενα κάθε 

είδους τα οποία θα µπόρουν να χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς οποιασδήποτε από τις 

ενταύθα αναφερόµενες εργασίες ή θα είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται υπό των πελατών της 

Εταιρείας σε σχέση προς οποιαδήποτε τέτοιαν εργασίαν. 

 

(5) Να εγκαθιδρύει, αποκτά και λειτουργεί γραφεία, εµπορικούς σταθµούς, εργοστάσια και 

αποθήκες στην Κύπρο ή αλλού και να αγοράζει, ενοικιάζει ή άλλως αποκτά, λειτουργεί, 

αναπτύσσει ή βελτιώνει οποιανδήποτε  επιχείρηση, ή περιουσία οπουδήποτε  είδους, κινητήν ή 

ακίνητην ή οποιοδήποτε µέρος αυτής και αποξενούται αυτής οποτεδήποτε και καθ’ οποιονδήποτε 

τρόπον η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει συµφέροντα γι’ αυτήν. 

 

(6) Να αποκτά δι’ αγοράς, ενοικιάσεως, ανταλλαγής ή άλλως γην και ακίνητην περιουσία γενικά, 

κάθε είδους, οποιασδήποτε περιγραφής και υπό οποιανδήποτε µορφήν, είτε ελευθέραν, είτε  

υποκειµένην εις οποιανδήποτε επιβάρυνση ή εµπόδιον ή οποιονδήποτε µερίδιον, προνόµιον ή 

συµφέρον επί της τοιαύτης περιουσίας στην Κύπρο ή αλλού. 

 

(7) Να πωλεί, εκµισθώνει, ενοικιάζει, επιβαρύνει, παραχωρεί, ανταλλάσσει ή άλλως διαθέτει την 

τοιαύτην γην οικία, διαµερίσµατα, καταστήµατα, υποστατικά, κτίρια, αποθήκες, και γενικά 

οποιανδήποτε περιουσία της Εταιρίας κινητήν ή ακίνητην. 

 

(8) Να παραχωρεί ή εκχωρεί δουλείας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα ή προνόµοια, επί υπό ή 

αναφορικόν προς το όλον ή οποιονδήποτε µέρος της περιουσίας  της Εταιρείας µετά  ή άνευ 

ανταλλάγµατος και να αποκτά τοιάυτα επί, υπό ή αναφορικώς προς οποιαδήποτε περιουσίαν είτε 

γειτνιάζουσαν προς την περιουσίαν της  Εταιρείας  είτε όχι. 

 

(9) Να αναλαµβάνει την διεύθυνσην ή διαχείρησην της γης κτιρίων  υποστατικών και γενικά κάθε 

κινητής ή ακινήτου περιουσίας οποιουδήποτε προσώπου, είτε συµµετέχοντος εις την Εταιρείαν 

είτε µη ως διαχειριστής, αντιπρόσωπος, εντελοδόχος ή άλλως. 

 

(10) Nα αγοράζει ή πωλεί εκ µέρους οποιουδήποτε προσώπου πάσης φύσεως περιουσίαν, κινητήν 

ή οποιονδήποτε συµφέρον ή µερίδιον σ’αυτήν και να διεξάγει επί προµηθεία, αµοιβή ή άλλως 

γενικά κτηµατοµεσιτικάς εργασίας. 

 

(11) Να εξαιτείται και να αποκτά δι’ αγοράς ή άλλως οποιαδήποτε δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, 

εµπορικά σήµατα ονοµασίες δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδείας ή προνόµια προς 

επίτευξην των σκοπών της Εταιρείας ή σχετιζόµενα προς αυτούς και να  

παρέχει άδειες σχετιζόµενες προς οποιονδήποτε εκ των σκοπών ή ασχολιών της Εταιρείας  

 όπως αυτή ήθελε κρίνει ορθόν. 
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(12) Να διεξάγει οποιανδήποτε εργασία, επάγγελµα, επιχείρηση ή ασχολία δυναµένην κατά την 

αντίληψην της Εταιρείας να διεξαχθεί σε συσχετισµό µε οποιασδήποτε εκ των ασχολιών αυτής ή 

βοηθητικώς προς αυτές. 

 

(13) Να αγοράζει ή µε οποιονδήποτε τρόπον αποκτά εν όλω ή εν µέρει την περιουσίαν, 

επιχείρησην, εργασίαν, δικαιώµατα ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισµού, 

ενώσεως οίκου ή προσώπου στην Κύπρο ή αλλού ως η Εταιρεία ήθελε κρίνει πρέπον για τους 

σκοπούς εργασίας ή ασχολίας αυτής. Να διεξάγει, συνεχίζει, διευθύνει, ρευστοποιεί ή 

εκκαθαρίζει ταύτης οποτεδήποτε ήθελε  κρίνει σκόπιµον και να πληρώνει για την απόκτησην 

αυτής είτε τοις µετρητοίς είτε δια µετοχών µετά ή άνευ προνοµιακών, αναβλητικών ή εγγυητικών 

δικαιωµάτων αναφορικώς προς το µέρισµα ή την επιστροφήν κεφαλαίου ή άλλως πως, είτε για 

οποιασδήποτε άλλης αξίας για την οποίαν η Εταιρεία θα δύναται να εκδώσει, είτε µερικώς για 

ενός τρόπου και µερικώς για άλλου, και γενικά για οποιουσδήποτε όρους η Εταιρεία ήθελε 

αποφασίσει.  

 

(14) Να δανείζει, να δανείζεται να υποθηκεύει, δεσµεύει την περιουσία της για χρηµατοδότηση 

της εταιρείας ή για να εγγυάται χρηµατοδότηση ή δάνεια σε τρίτους µε εγγύηση την περιουσία 

της εταιρείας ή κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπον εξευρίσκει χρήµατα ή κεφάλαια και να 

εξασφαλίζει πιστώσεις δι’ οποιονδήποτε εκ των σκοπών της Εταιρείας ή σε σχέση προς 

οιανδήποτε  εκ των εργασιών αυτής και να εξασφαλίζει  την αποπληρωµήν αυτών υπ’ 

οποιουσδήποτε όρους αυτή ήθελε κρίνει και να ενεργεί ως εγγυητής εν Κύπρω ή αλλαχού των 

υποχρεώσεων, συµβατικών ή άλλως, οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισµού, ή προσώπου.   

 

(15) Να υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή άλλως επιβαρύνει για εξασφάλιση υποχρεώσεων ιδίων ή 

τρίτων, εταιρείας, οργανισµού ή προσώπου το ενεργητικόν ενεστώς ή µέλλον, επιχείρησην ή 

περιουσίαν της Εταιρείας, κινητής ή ακίνητης, εν όλω ή εν µέρει, συµπεριλαµβανοµένου του 

εκάστοτε µη κληθέντος κεφαλαίου αυτής και να εκδίδει στο άρτιον, υπό ή περί την αξίαν, 

χρεωστικά οµόλογα, διαρκεί ή εξαγοραστέα ή οποιασδήποτε άλλης αξίας (securities) η Εταιρεία 

να δύναται να εκδώσει µε τέτοια ανταλλάγµατα ή υπό τέτοιους όρους, δικαιώµατα ή προνόµια ως 

αυτή ήθελε κρίνει. 

 

(16) Να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται, οπισθογραφεί ή προεξοφλά επιταγές, οµόλογα, 

συναλλαγµατικές και γενικά οποιουδήποτε είδους πιστωτικούς τίτλους ή έγγραφα. 

 

(17) Να αγοράζει ή άλλως αποκτά και να κατέχει, να πωλεί ή άλλως αποξενούται και να 

συναλλάσεται γενικά µε µετοχές µετοχικόν κεφάλαιον, χρεωστικά οµόλογα, εγγυήσεις ή αξίες 

οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οργανισµού. 

 

(18) Να επενδύει τα χρήµατα ή οποιανδήποτε άλλην περιουσίαν της Εταιρείας και να 

συναλλάσεται µε αυτήν κατά την απόλυτον κρίσην της Εταιρείας. 

 

(19) Να αποδέχεται πληρωµές για οποιαδήποτε συναλλαγήν ή πράξην είτε σε µετρητά µε δόσεις 

σε χρήµα είτε σε είδος είτε δια µετοχών οποιασδήποτε άλλης Εταιρείας ή οργανισµού µετά ή 

άνευ προνοµιακών, αναλγητικών ή εγγυητικών δικαιωµάτων αναφορικά προς το µέρισµα ή την 

επιστροφήν κεφαλαίου ή άλλως πως είτε δια χρεωστικών οµολόγων ή άλλων αξιών, υποθηκών ή 

επιβαρύνσεων είτε µε οποιονδήποτε άλλον τρόπον η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει εύλογον, είτε 

µερικώς δι’ ενός τρόπου και µερικώς δι’ ετέρου. 

 

(20) Να ιδρύει ή προωθεί την ίδρυσην, µόνη ή µαζί µε οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες, 

οργανισµού ή προσώπου, άλλων εταιρειών ή οργανισµών και µε οποιονδήποτε τρόπον να µετέχει 

στις τοιαύτες εταιρείες ή οργανισµούς. 
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(21) Να συνεταιρίζεται, συµβάλλεται, συνεργάζεται ή προβαίνει σε διευθετήσεις µε 

οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισµού ενώσεως οίκου ή προσώπου στην Κύπρο ή άλλου 

διεξάγοντος ή προτιθέµενου να διεξάγει οποιονδήποτε επάγγελµα, εργασίαν ή επιχείρησην 

ταυτόσηµη ή παρόµοιαν προς οποιανδήποτε εκ των ασχολιών τις οποίες η Εταιρεία διεξάγει ή 

δυναµένη να συσχετισθεί προς αυτάς. 

 

(22) Να συγχωνεύεται, ενωποιείται ή προβαίνει εις διευθετήσεις µε οποιαδήποτε άλλην εταιρείαν 

ή οργανισµό των οποίων οι σκοποί είναι παρόµιοι εν όλω ή εν µέρη µε τους σκοπούς της 

Εταιρείας ή δύναται να συσχετισθούν µε οποιουδήποτε από αυτούς ή µε οποιαδήποτε εκ των 

εργασιών ή ασχολιών της Εταιρείας γενικά. 

 

(23) Να πωλεί ή µε οποιονδήποτε τρόπον διαθέτει την επιχείρηση, το ενεργητικόν της Εταιρείας 

ή οποιαδήποτε περιουσίαν αυτής εν όλω ή εν µέρει, έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγµατος και υπό 

οποιουσδήποτε όρους η Εταιρεία ήθελε αποφασίσει και ιδιαίτερα έναντι µετοχών, χρεωστικών 

οµολόγων ή αξιών οποιασδήποτε άλλης Εταιρείας η οποία έχει σκοπούς οµοίους εν όλω ή εν 

µέρει, προς τους σκοπούς της Εταιρείας. 

 

(24) Να λαµβάνει τέτοια µέτρα και να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, πράξεις ή διευθετήσεις που 

απαιτούνται για την πληροφόρηση του κοινού για τις ασχολίες, εργασίες και προϊόντα της 

Εταιρείας και την διαφήµηση αυτών όπως η Εταιρεία ήθελε κρίνει. 

 

(25) Να παραχωρεί, πληρώνει ή καταβάλλει µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα, φιλοδορήµατα, 

ωφελήµατα ή δώρα εις τους διευθυντές, υπαλλήλους ή λειτουργούς της Εταιρείας ή τους 

διατελέσαντες καθ’ οιονδήποτε χρονικόν διάστηµα υπό οποιαδήποτε εκ των άνω ιδιοτήτων ή των 

εξαρτηµένων αυτών ή γενικά προσώπων που σχετίζονται προς αυτούς. Να ιδρύει, δηµιουργεί, 

διατηρεί, συντηρεί ή προωθεί την ίδρυση ή δηµιουργίαν ταµείων ή σχεδίων είτε βάσει 

συνεισφορών είτε όχι, επί των ως άνω τέλει. 

 

(26) Να αµοίβει, οποιανδήποτε άλλην εταιρείαν, οργανισµόν ή πρόσωπο για υπηρεσίες προς την 

Εταιρεία κατά οποιονδήποτε τρόπον αυτή ήθελε κρίνει, συµπεριλαµβανοµένης και της προς 

αυτούς παροχής µετοχών, οµολόγων ή άλλων αξιών της Εταιρείας. 

 

(27) Να υποστηρίζει, συνδράµει ή συνεισφέρει σε φιλανθρωπικά ή αγαθοεργά ιδρύµατα, ταµεία 

ή σκοπούς ως η Εταιρεία ήθελε κρίνει. 

 

(28) Να διεξάγει ή εκτελεί οποιονδήποτε εκ των ανωτέρων σκοπών, εργασιών, πράξεων ή 

ενεργειών σε οποιονδήποτε µέρος του κόσµου, απ’ ευθείας ή δια µέσου τρίτων είτε ως κύριος 

(principal) είτε ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, πληρεξούσιος, εντολοδόχος ή υπό οποιανδήποτε 

άλλην ιδιότητα και είτε µόνη είτε από κοινού µε άλλη εταιρεία, οργανισµού ή προσώπου. 

 

(29) Να συναλλάσεται, διαπραγµατεύεται, συµπράττει, συµφωνεί ή προβαίνει σε οποιανδήποτε 

διευθέτηση µε οποιανδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή, δηµοτική, τοπικής ή άλλης, όπως η Εταιρεία 

ήθελε κρίνει και να αποδέχεται ή αποκτά από οποιαδήποτε τέτοια Κυβέρνηση ή Αρχή 

οποιασδήποτε αδείας, παραχωρήσεις, εκχωρήσεις ή προνόµια, τα οποία η Εταιρεία ήθελε 

θεωρήσει αναγκαία για διεξαγωγήν των εργασιών της. 

 

(30) Να ασφαλίζει από οποιαδήποτε εταιρεία οργανισµό ή πρόσωπο το όλον ή οποιονδήποτε 

µέρος της περιουσίας αυτής ως  αυτή ήθελε κρίνει. 
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(31) Να διανέµει µεταξύ των µελών οποιανδήποτε περιουσίαν της Εταιρείας κινητής ή ακίνητης, 

νοουµένου ότι οποιαδήποτε τέτοια διανοµή δεν θα συντελέσει σε µείωση κεφαλαίου χωρίς 

οποιασδήποτε εγκρίσεως που απαιτείται από το Νόµο από καιρού εις καιρόν. 

 

(32) Να καταβάλλει οποιαδήποτε έξοδα ήθελε απαιτηθεί για την προαγωγήν, σύσταση και 

εγγραφήν της Εταιρείας. 

 

(33) Να διεξάγει κάθε άλλην πράξη ή εργασίαν, που σχετίζεται προς οποιονδήποτε από τους 

ανωτέρω σκοπούς ή που απαιτείται ή σχετίζεται προς την καλύτερη διεξαγωγήν των εργασιών ή 

ασχολιών της Εταιρείας. 

 

∆ηλούται διά του παρόντος ότι καθένας από τους προαναφερθέντες σκοπούς , θα θεωρείται εν 

όσω δεν προκύπτει διαφορετικά εκ του περιεχοµένου του, ως ανεξάρτητος σκοπός και σε καµιά 

περίπτωση θα περιορίζεται ή εµποδίζεται εκ της αναφοράς προς την επωνυµίαν της Εταιρείας ή 

συµπερασµατικώς από αυτής ή από οποιασδήποτε άλλης παραγράφου του παρόντος ή 

διαφορετικά. 

 

4. Η ευθύνη των µελών είναι περιορισµένη. 

 

5. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι Eυρώ 1000 .- υποδιαιρούµενο εις 1,000 

συνηθισµένες µετοχές εκ Ευρώ 1.- κάθε µια. Οι µετοχές εις το αρχικό ή το εκάστοτε κεφάλαιο 

δυνατόν να διαιρούνται σε διάφορες τάξεις και να προσαρτώνται σε οποιανδήποτε τέτοιαν 

τάξη οποιαδήποτε δικαιώµατα, περιορισµοί ή όροι αναφορικά προς το κεφάλαιο, µέρισµα, 

δικαίωµα ψήφου ή διαφορετικά. 
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ΗΜΕΙΣ, τα διάφορα πρόσωπα των οποίων τα ονόµατα και οι διευθύνσεις περιγράφονται 

κατωτέρω, επιθυµούµε, όπως συστήσουµε Εταιρεία σύµφωνα µε το παρόν ιδρυτικό έγγραφο και 

καθένας από εµάς συµφωνεί όπως λάβει τον αριθµόν των µετοχών στο κεφάλαιον της Εταιρείας, 

το τιθέµενο έναντι του ονόµατος αυτού. 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΑΙ            Αριθµός µετοχών ληφθεισών 

                              Ι∆ΡΥΤΩΝ                                                               υφ’ εκάστου ιδρυτού 

----------------------------------------------------------------------------               --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 
    Χρονολογήθη την……………………. 
 

    Μάρτυς των ως άνω υπογραφών : 
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Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

                                                                

∆ΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 

 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

SAMPLE  MARITIME   LIMITED 
 

1.  Οι κανονισµοί που περιέχονται στο µέρος 1 του Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήµατος του 

Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 (εξαιρέση των κανονισµών 24, 53, 79, 89, 90, 91, 92, 93 και 

94) θα ισχύουν διά την παρούσαν Εταιρείαν εκτός καθ’ όσον µέλος είναι ασυµβίβαστοι µε 

τους παρόντες κανονισµούς ή αποκλείονται ή τροποποιούνται διά του παρόντος. 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση που η εταιρεία έχει ένα και µοναδικό µέλος, θα εφαρµόζονται και οι 

κανονισµοί που περιέχονται στο ή εφαρµόζονται µε βάσει το µέρος ΙΙΙ του Πίνακα Α αλλά σε 

περίπτωση που υπάρχει διαφορά ή ασυµφωνία µεταξύ αυτών των κανονισµών και του Πίνακα 

Α, αυτοί οι κανονισµοί θα υπερισχύουν. 

 

2.  Η Εταιρεία είναι ιδιωτική Εταιρεία και συνεπώς:-  

 

(α) Το ∆ικαίωµα µεταβιβάσεως των µετοχών είναι περιορισµένον ως κατωτέρω εκτίθεται. 

 

(β) Ο αριθµός των µελών της Εταιρείας (εξαιρουµένων των προσώπων που βρίσκονται στην  

υπηρεσίαν της Εταιρείας και προσώπων που ήσαν προηγουµένως στην υπηρεσίαν της  

Εταιρείας τα οποία ήσαν ενώ βρίσκονταν στην υπηρεσίαν της Εταιρείας και συνέχισαν  

µετά την λήξην της υπηρεσίας αυτής να είναι µέλη της Εταιρείας) περιορίζεται εις 

πενήντα. 

 

Νοουµένου ότι, όπου δυο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν µίαν ή περισσότερες 

µετοχές της Εταιρείας από κοινού, ταύτα θα λογίζονται διά τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού σε ένα µέλος.  

 

(γ) Κλήση προς το κοινόν για εγγραφήν µετοχών ή οµολογιών της Εταιρείας απαγορεύεται. 

 

(δ) Η Εταιρεία δεν έχει δικαίωµα να εκδίδει µετοχές στον φέροντα. 

 

3.  Τηρουµένων των διατάξεων των αριθµών 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 οι ∆ιευθυντές της 

Εταιρείας δικαιούνται χωρίς να δίδουν οποιανδήποτε δικαιολογίαν κατ’ απόλυτον κρίση, να 

αρνηθούν να εγγράψουν στο µητρώον της Εταιρείας την µεταβίβασην οποιασδήποτε µετοχής 

ή µετοχών ανεξαρτήτως του εάν είναι πλήρως πληρωµένες ή όχι.  

 

4.  Ένα µέλος δύναται µόνο να δωρίσει οποιανδήποτε µετοχήν της Εταιρείας στον σύζυγο ή την 

σύζυγον, τέκνον, εγγονόν, αδελφόν ή αδελφήν αυτού µετά από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης και µε ψήφους πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50 %).  
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5.  Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 4 ανωτέρω ουδεµία µετοχή θα µεταβιβάζεται σε 

πρόσωπον το οποίον δεν είναι µέλος της Εταιρείας εφ’ όσον οποιονδήποτε µέλος θα είναι 

πρόθυµον να αγοράσει ταύτην στην πραγµατικήν αυτής αξίαν. 

 

6.  Με σκοπό όπως επιβεβαιωθεί κατά πόσον κάποιο µέλος προτίθεται να αγοράσει 

προσφερόµενες προς πώληση µετοχές εις την πραγµατική αυτών αξίαν το πρόσωπον που 

επιθυµεί να πωλήσει αυτές εις το εξής καλούµενον “ο πωλητής” οφείλει να δώσει έγγραφον 

ειδοποίηση στην Εταιρεία που να περιέχει την επιθυµίαν του όπως πωλήσει τις µετοχές αυτού, 

τους αριθµούς των διατεθισοµένων µετοχών του, διορίζει συνάµα την Εταιρείαν ως 

αντιπρόσωπον του όπως αυτή διαθέσει τις εν λόγω µετοχές σε οποιονδήποτε µέλος ή µέλη της 

Εταιρείας στην πραγµατικήν αυτών αξίαν. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 13, 

ουδεµία τέτοια ειδοποίηση πωλήσεως θα αποσύρεται  κτός κατόπιν εγκρίσεως των 

∆ιευθυντών.  

 

7.  Με τη λήψη τέτοιας ειδοποίησης πωλήσεως ο Γραµµατέας της Εταιρείας οφείλει εντός 7 

ηµερών από της λήψεως της να κοινοποιήσει το περιεχόµενον αυτής προς όλα τα µέλη 

προσκαλών συνάµα αυτά όπως εκφράσουν πρόθεση των περί αγοράς των πιο πάνω 

προσφεροµένων µετοχών. 

 

8.  Κάθε µέλος προς το οποίον κοινοποιείται τέτοια ειδοποίηση οφείλει εαν προτίθεται να 

αγοράσει οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω προσφερόµενες µετοχές στην πραγµατικήν αυτών 

αξίαν όπως ειδοποιήσει τον Γραµµατέα εγγράφως εντός οποιασδήποτε προθεσµίας τιθεµένης 

από αυτού για τού το και εάν ουδεµία τοιαύτη προθεσµία τεθεί εντός 20 ηµερών από της 

κοινοποιήσεως προς  τούτο του περιεχοµένου της τοιαύτης ειδοποιήσεως πωλήσεως. 

 

9.  Εάν µέσα σε 42 µέρες από της προς την Εταιρείας επιδόσεως από τον πωλητή ειδοποιήσεως 

πωλήσεως κάποιο µέλος εκφράσει επιθυµίαν όπως αγοράσει τις προς πώλησην 

προσφερόµενες µετοχές µε τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω στο εξής καλουµένου “ο 

αγοραστής” ο Γραµµατέας οφείλει να ειδοποιήσει περί τούτου τον πωλητήν ο οποίος θα 

υποχρεούται να µεταβιβάσει τις προσφερόµενες µετοχές στον αγοραστήν ευθύς ως 

καταβληθεί η πραγµατική αυτών αξία σε διάστηµα 7 ηµερών από της τοιαύτης καταβολής και 

σε περίπτωση αρνήσεως ή παράληψη τούτου οι ∆ιευθυντές θα δικαιούνται να προβούν στην 

δέουσαν µεταβίβασην και να εκδώσουν τα δέοντα πιστοποιητικά. 

 

10. Εάν περισσότερα από ένα µέλη εκφράσουν την επιθυµίαν να αγοράσουν τις προσφερόµενες 

µετοχές  προς πώλησην ως ανωτέρω αυτές θα προσφέρονται εις αυτά τα µέλη κατ’ αναλογίαν 

όσον το δυνατόν πλησιεστέραν προς τον αριθµόν µετοχών των κατεχοµένων υπ’ αυτών κατά 

την ηµέρα της προς  πώλησην  προσφοράς. 

 

11. Εάν εντός 3 µηνών από της υπό του πωλητού προς την Εταιρείαν επιδόσεως ειδοποιήσεως 

πωλήσεως  ουδέν µέλος εκφράσει επιθυµίαν όπως τις αγοράσει, ο πωλητής θα δύναται να 

πωλήσει και µεταβιβάσει  αυτές σε οποιονδήποτε πρόσωπον και σε οποιανδήποτε τιµήν. 

 

12. Η  πραγµατική  αξία  κάθε  µετοχής   που  προσφέρεται  προς  πώλησην  θα  καθορίζεται  δια 

διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Εταιρείας και του πωλητή, αφού ληφθούν υπ’ όψην όλα τα  

διαθέσιµα δεδοµένα. ∆ιαπραγµατεύσεις θα λαµβάνουν χώραν ευθύς ως επιδοθεί προς την 

Εταιρείαν ειδοποίηση πωλήσεως. 
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13. Ο πωλητής θα δικαιούται να αποσύρει ειδοποίησην πωλήσεως χωρίς καµία έγκριση εάν εντός 

12  ηµερών από της επιδόσεως ταύτης ουδέν µέλος ειδοποιήσει την Εταιρεία περί προθέσεως 

του όπως αγοράσει αυτές. 

 

14. Ουδεµία εργασία θα διεξάγεται σε οποιανδήποτε Γενικήν Συνέλευσιν εκτός εάν απαρτία 

µελών είναι   παρούσα κατά την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως.Εκτός εάν άλλως στο 

παρόν καταστατικό  προβλέπεται, απαρτίαν θα αποτελούν δύο τουλάχιστον µέλη (είτε 

παρόντα αυτοπροσώπως είτε  αντιπροσωπευόµενα ) αντιπροσωπεύοντα τουλάχιστον το ήµισυ 

του αριθµού των εκδοθεισών µετοχών πλέον µίας. 

 

15. Τηρουµένων των προνοιών του νόµου, έγγραφη απόφαση υπογραµµένη από όλα τα µέλη που 

θα δικαιούντο να λάβουν ειδοποίηση και να παρευρεθούν και ψηφίσουν σε Γενικές 

Συνελεύσεις (ή υπό του δεόντως εξουσιοδοτηµένου µέλους το οποίο τυγχάνει να είναι 

οργανισµός προσώπων) θα είναι τόσον έγκυρος και αποτελεσµατικός ως εάν λαµβάνετο σε 

Γενική Συνέλευση της Εταορείας δεόντος συγκροτηθείσης. 

 

 

16. Καθένας από τους ∆ιευθυντές που έχουν προταθεί από όσους έχουν υπογράψει το ιδρυτικόν 

έγγραφον θα διατηρεί το αξίωµα τούτο, µέχρις ότου ήθελε αποφασισθεί διαφορετικά από την 

Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση ή µέχρις ότου ήθελε παύσει να είναι ∆ιευθυντής δυνάµει του 

Καν.88 του Πίνακος Α. 

 

17. Τηρουµένων των διατάξεων του Καν.95 του Πίνακος Α, η Εταιρεία θα διορίζει διευθυντές 

κατά την ετήσιαν Γενικήν Συνέλευση της, προς πλήρωσην θέσεων που τυχόν χηρεύσουν. 

 

18. Οι ∆ιευθυντές δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να απαιτήσουν από οποιονδήποτε πρόσωπο, 

το όνοµα  του οποίου είναι καταχωρηµένον στο µητρώον των µελών της Εταιρείας όπως 

παράσχει σε αυτούς οποιανδήποτε πληροφορίαν (υποστηριζοµένην εάν οι ∆ιευθυντές αυτοί 

απαιτήσουν) από ένορκο  βεβαίωση, την οποία αυτήν ήθελεν θεωρήσει αναγκαίαν, δια τον 

σκοπόν όπως αποφασίσουν εάν η  Εταιρεία είναι εξαρτηµένη ιδιωτική ή όχι εντός της εννοίας 

του εδαφίου 4 του άρθρου 123 του Νόµου. 

 

19. Οποιοσδήποτε ∆ιευθυντής δύναται δι’ εγγράφου υπογεγραµµένου υπ’ αυτού και 

παραδιδοµένου στον Γραµµατέα, να διορίζει οποιονδήποτε πρόσωπον ως αντικαταστάτην και 

το αυτόν πρόσωπον καθ’ όν χρόνον υπηρετεί ως αντικαταστάτης ∆ιευθυντής, θα δικαιούται 

(αντί του διορίζοντος αυτόν  ∆ιευθυντήν) εις πρόσκληση και όπως παρίσταται και ψηφίσει 

στις Συνελεύσεις των ∆ιευθυντών και θα  έχει και ασκεί όλες τις εξουσίες, δικαιώµατα, 

καθήκοντα και αρµοδιότητες διοριζοµένου υπ’ αυτού και να διορίζει άλλον πρόσωπον εις την 

θέσην του και εάν ο διορίζων πεθάνει ή παύσει να κατέχει την  θέση του, διορισµός του 

αντικαταστάτου του θα παύσει και θα λήγει αµέσως. Η τυχόν αµοιβή του  αντικαταστάτου 

∆ιευθυντού θα ορίζεται υπό του διορίζοντος αυτόν ∆ιευθυντού και θα είναι πληρωτέα υπό του 

τοιούτου ∆ιευθυντού. 

 

 

 

20. ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ  

 

(α) Οι Σύµβουλοι δύνανται να εκτελούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας του να δίδει 

εγγυήσεις, να  δανίζεται και να συνάπτει ή επιτυγχάνει χρηµατικά δάνεια κατά τέτοιον τρόπο 

και υπό τέτοιους όρους ως ήθελε από καιρού εις καιρόν θεωρηθεί πρέπον ή σκόπιµον και 

δύναται να επιβαρύνουν ή  υποθηκεύσουν ολόκληρον ή µέρος της επιχειρήσεως, κινητής και 
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ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας παρούσης και µελλούσης συµπεριλαµβανοµένου του µη 

κληθέντος κεφαλαίου, και να εκδίδουν  οµολογίες (DEBENTURES), οµολογίες 

εξησφαλισµένες δι’ υποθήκης (MORTGAGE DEBENTURES) τίτλους οµολογιακού δανείου 

(DEBENTURE STOCK), χρεωστικά οµόλογα, γραµµάτεια και άλλα χρεόγραφα πληρωτέα 

στον κάτοχον ή άλλως  και είτε ταύτα είναι διηνεκή είτε εξαγοραστέα είτε επαναπληρωτέα 

και είτε απ’ ευθείας είτε ως ασφάλεια δι’ οποιονδήποτε δάνειον, ευθύνην ή  υποχρέωσιν της 

Εταιρείας ή οιουδήποτε τρίτου προσώπου. 

 

(β) Αυτές οι οµολογίες (DEBENTURES), οµολογίες εξασφαλισµένες µε υποθήκη 

(MORTGAGE DEBENTURES), τίτλοι οµλογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), 

χρεωστικά οµόλογα, γραµµάτια, ή άλλα χρεώγραφα δύναται να εκδίδονται µετ’ εκπτώσεως 

(AT A DISCOUNT), υπέρ το άρτιον (AT A PREMIUM), ή άλλως και µετά τοιούτων 

εξουσιών ως προς την εξαγοράν (REDEMPTION) παράδοσην (SURRENDER) 

“DRAWINGS” έκδοσην µετοχών ή διαφορετικά όπως οι Σύµβουλοι ήθελον κρίνει σκόπιµον 

ή ορθόν. 
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ΟΝΌΜΑΤΑ, ∆ΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΈΣ ΥΠΟΓΡΑΦΈΩΝ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   
   

  

 

Χρονολογήθει την …………… 

 

Μάρτυς των ως άνω υπογραφών: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνω ότι το πιο πάνω Ιδρυτικό Εγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας συντάχτηκαν από 

εµένα. 

 

 

(Υπ.) ……………………………………….. 

               

             

 
         
       

  

 

 

 

 


