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Το μάθημα του Εταιρικού Δικαίου καλύπτει το Κυπριακό Δίκαιο των
Εταιρειών, το Κεφ. 113 και τη νομολογία και με αναφορά στις
προσπάθειες εναρμόνισης του Ευρωπαϊκού Δικαίου στον τομέα των
Εταιρειών. Το εταιρικό δίκαιο δεν παραμένει στατικό. Βρίσκεται σε
διαρκή εξέλιξη ενόψει και των εξελίξεων στην παγκοσμιοποίηση της
οικονομίας και την

Ευρωπαϊκή

Ένωση

και τις προσπάθειες

εναρμόνισης του εταιρικού δικαίου ούτως ώστε να μειώνονται οι
στρεβλώσεις του ελεύθερου ανταγωνισμού στην ενιαία Ευρωπαϊκή
αγορά. Με δεδομένο ότι η σύγχρονη οικονομία και το διεθνές εμπόριο
χρησιμοποιούν ως κύριο όχημα διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους
εταιρείες υπό οιανδήποτε μορφή, καθίσταται σαφές ότι μια καλή και
επαρκής

γνώση

του

εταιρικού

δικαίου

αποτελεί

απαραίτητη

προϋπόθεση άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος ή παροχής
νομικών συμβουλών ή/και συμμετοχής σε διευθυντικό ή άλλο επίπεδο
σε εταιρείες. Το μάθημα επικεντρώνεται στις αρχές της ξεχωριστής
νομικής προσωπικότητας και της περιορισμένης ευθύνης,

τη

διαδικασία σύστασης των διαφόρων μορφών εταιρειών, τις βασικές
διαφορές μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας εταιρείας, ζητήματα που
άπτονται του κεφαλαίου και κεφαλαιοποίησης της εταιρείας, τις
εξουσίες και αρμοδιότητες των δύο οργάνων της εταιρείας, ήτοι την
γενική συνέλευση και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, τις
υποχρεώσεις και καθήκοντα των συμβούλων της εταιρείας, την
προστασία των δικαιωμάτων

της μειοψηφίας

μέσα από την

διαδικασία διεκδίκησης εκκαθάρισης και/ ή απόδοσης εναλλακτικής
θεραπείας, όπως για παράδειγμα εξαγοράς από την εταιρεία ή τους
άλλους μετόχους

του μετοχικού κεφαλαίου μειοψηφίας, την

δυνατότητα της εταιρείας να συμβάλλεται και τις αρχές που διέπουν
τις υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων, αποτελούν τους
βασικούς στόχους της σειράς των διαλέξεων. Αναφορά γίνεται και
στην

διαδεδομένη

χρήση

εταιρικών

φορολογικών πλεονεκτημάτων

δομών

για

εξασφάλιση

μέσω εταιρείας που ενεργεί ως

εμπιστευματοδόχος διεθνών εμπιστευμάτων και η λειτουργία τους,
καθώς και στις πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας.
Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των διαλέξεων αναμένεται ότι οι φοιτητές θα:


Αποκτήσουν ικανοποιητική και επαρκή γνώση για την σημασία
και τον ρόλο της εταιρείας στην σύγχρονη οικονομία



Κατανοήσουν και συλλάβουν πλήρως τις διαδικασίες για
εγγραφή εταιρειών και την παροχή συμβουλών για τον τρόπο
σύνταξης του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου



Να δίδουν την γνώμη τους για την σύνταξη και/ ή ενσωμάτωση
συμφωνιών μεταξύ των μετόχων και σε θέματα που άπτονται
της άρσης αδιεξόδων αλλά και την προστασία ιδιαίτερα
μετόχων μειοψηφίας



Προωθούν

υποθέσεις

στο

Δικαστήριο

σε

αιτήσεις

για

εκκαθάριση εταιρειών ή για την απόδοση εναλλακτικής
θεραπείας ή εν γένει σε θέματα που αφορούν εξαγορά μετοχών
ή γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο το Δικαστήριο
έχει αρμοδιότητα να εκδώσει σχετικό διάταγμα ή θεραπεία


Κατανοήσουν τις υποχρεώσεις διοικητικών συμβούλων και
αξιωματούχων εταιρείας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις πρόνοιες για
ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος.



Κατανοήσουν

τους

σύγχρονους

τρόπους

διακυβέρνησης

εταιρειών και διατήρησης των απαραίτητων ισορροπιών μεταξύ
διοικητικού συμβουλίου μελών της εταιρείας ως επίσης και

ετοιμασία και διαχείριση γενικών συνελεύσεων


Γνωρίζουν

τις

προϋποθέσεις

και

υποχρεώσεις

των

αξιωματούχων της εταιρείας, ελεγκτών και νομίμων συμβούλων
της για τήρηση του ιδρυτικού, καταστατικού, τυχών συμφωνιών
και προνοιών της νομοθεσίας.
Προαπαιτούμενα
Περιεχόμενο
Μαθήματος

Κανένα

Συναπαιτούμενα

Κανένα

Οι πρόνοιες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Εταιρεία και την
εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου σε σχέση πάντοτε
με την ελευθερία εγκατάστασης των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση θα εξεταστούν όπως επίσης διεθνή λογιστικά πρότυπα και
θέματα που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση αλλά και το
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινό φορολογικό
καθεστώς εταιρειών. Η ιστορική ανέλιξη της εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης σαν του βασικού οχήματος εμπορικής ανάπτυξης από τον
19ο αιώνα μέχρι σήμερον, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που
αφορούν το καθεστώς των υπεράκτιων εταιρειών πριν την
κατάργηση του και αντικατάσταση του με ενιαίο

φορολογικό

συντελεστή θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο των διαλέξεων.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εναρμονιστικές οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ενσωματώθηκαν στην Κυπριακή
Νομοθεσία. Η κατηγοριοποίηση των εταιρειών σε ιδιωτικές και
δημόσιες μητρικές και θυγατρικές, η εγγραφή της εταιρείας, το
καταστατικό της, το μετοχικό κεφάλαιο, τρόποι τροποποίησης του
καταστατικού, η προώθηση για εγγραφή εταιρειών, οι εταιρικές
συμβάσεις ως και συμβάσεις πριν την εγγραφή της εταιρείας και οι
νομικές επιπτώσεις αυτών θα εξεταστούν. Σε σχέση με τις δημόσιες
εταιρείες θα γίνει αναφορά στην δημόσια πρόσκληση για αγορά
μετοχών και θα σκιαγραφηθεί και το πλαίσιο της Νομοθεσίας που
αφορά το Χρηματιστήριο, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

και τον

έλεγχο των δημόσιων εταιρειών. Η παραχώρηση μετοχών, η έναρξη
εταιρικών δραστηριοτήτων, το μετοχικό κεφάλαιο, τα μέλη, οι
μετοχές, οι γενικές συνελεύσεις, οι διοικητικοί σύμβουλοι, ο
γραμματέας και εν γένει η εταιρική διακυβέρνηση της σύγχρονης

εταιρείας μέσα στην κυπριακή πραγματικότητα θα εξεταστούν. Η
προστασία της μειοψηφίας και οι εξουσίες του Δικαστηρίου για
εκκαθάριση

εταιρειών

και/ή

για

την

απόδοση

εναλλακτικής

θεραπείας, πρόνοιες που αφορούν την τήρηση λογαριασμών, τους
ελεγκτές, την διανομή κερδών, την έκδοση ομολόγων και θέματα
που αφορούν εν γένει την εταιρική φερεγγυότητα επίσης θα
εξεταστούν. Ειδική αναφορά θα γίνει στα θέματα που άπτονται
αιτήσεων για εκκαθάριση εταιρειών, την διαδικασία

έκδοσης

διαταγμάτων και εν γένει την διαδικασία που ακολουθεί το διάταγμα
της εκκαθάρισης είτε αυτή πετυχαίνετε υποχρεωτικά σε αίτηση
πιστωτή, είτε είναι εθελούσια. Τέλος θα

εξεταστούν θέματα που

αφορούν συγχώνευση εταιρειών και την δημιουργία τμημάτων ως
επίσης και θέματα που αφορούν την εξαγορά (take over’s).Έμφαση
θα δοθεί στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του εταιρικού δικαίου.
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