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Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,
ΚΕΦ. 113.

Ε∆3

Οι περί Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (SE) Κανονισµοί του 2006
Σύσταση θυγατρικής SE (Κανονισµοί 5και 7(1))

Αριθµός Εταιρείας
E∆
Αριθµός αίτησης για
έγκριση ονόµατος

Προτεινόµενο Όνοµα της
SE
Η διεύθυνση του Εγγεγραµµένου Γραφείου της πιο πάνω SE βρίσκεται στην:

Οδός/Λεωφ.
Κτίριο
Ενορία/Πόλη/Χωριό
Επαρχία

Όροφος

Αρ.
∆ιαµ.

Ταχ. Κώδικας

Λεπτοµέρειες SE, εταιρειών και νοµικά πρόσωπα τα οποία καλύπτουν το κεφάλαιο των µετοχών
της SE (Επιπρόσθετες σελίδες γίνεται να χρησιµοποιηθούν)
Όνοµα

Αρ.
Εγγραφής

Εγγεγραµµένο Γραφείο

Κράτος Μέλος και διεύθυνση Μητρώου
όπου είναι καταχωρηµένα τα έγγραφα

Όνοµα και ∆ιεύθυνση
για Αλληλογραφία
Όνοµα
∆ιεύθυνση
Ταχ. Κώδικας

Τηλέφωνο
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Στοιχεία σε σχέση µε τους ∆ιευθυντές και Γραµµατείς (Για SE µε δυαδικό σύστηµα, στοιχεία όλων των µελών του
διευθυντικού και εποπτικού οργάνου. Για SE µε µονιστικό σύστηµα, στοιχεία όλων των µελών του διοικητικού οργάνου.)
Αξιωµατούχοι
Θέσεις Αξιωµατούχου Γραµµατέας
Όνοµα
Επώνυµο
Όνοµα µε Λατινικούς
χαρακτήρες
Προηγούµενο
Όνοµα
Ηµερ. Γεννήσεως
Επάγγελµα
Οδός/Λεωφ.
Κτίριο
Ενορία/Πόλη/Χωριό
Ταχ. Κώδικας
Αντικαταστάτης
των ∆ιευθυντών(όνοµα)
Ηµεροµηνία ∆ιορισµού

Αρ.Εγγραφής
Επώνυµο µε Λατινικούς
χαρακτήρες
Προηγούµενο
Επώνυµο
Χώρα Υπηκοότ.
∆ιευθυντής σε άλλη
Εταιρεία.
Όροφος
Επαρχία

Αρ.
∆ιαµ.

Χώρα
Αρ.Ταυτ/Αρ.Εγγρ.

∆ίνω την συγκατάθεση µου να ενεργήσω ως γραµµατέας της SE.

Υπογραφή συγκατάθεσης
Θέσεις Αξιωµατούχου
Όνοµα
Επώνυµο
Όνοµα µε Λατινικούς
χαρακτήρες
Προηγούµενο
Όνοµα
Ηµερ. Γεννήσεως
Επάγγελµα
Οδός/Λεωφ.
Κτίριο
Ενορία/Πόλη/Χωριό
Ταχ.Κώδικας
Αντικαταστάτης
των ∆ιευθυντών(όνοµα)
Ηµεροµηνία ∆ιορισµού

Ηµεροµηνία

Αρ.Εγγραφής
Επώνυµο µε Λατινικούς
Χαρακτήρες
Προηγούµενο
Επώνυµο
Χώρα Υπηκοότ.
∆ιευθυντής σε άλλη
Εταιρεία.
Όροφος
Επαρχία

Αρ.
∆ιαµ.

Χώρα
Αρ.Ταυτ/Αρ.Εγγρ.

Παρακαλώ διαγράψετε αναλόγως: ∆ίνω την συγκατάθεση µου να ενεργήσω ως µέλος του διευθυντικού / εποπτικού /
διοικητικού οργάνου της SE.

Υπογραφή συγκατάθεσης

Ηµεροµηνία
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Αξιωµατούχοι
Θέσεις Αξιωµατούχου
Όνοµα
Επώνυµο
Όνοµα µε Λατινικούς
χαρακτήρες
Προηγούµενο
Όνοµα
Ηµερ. Γεννήσεως
Επάγγελµα
Οδός/Λεωφ.
Κτίριο
Ενορία/Πόλη/Χωριό
Ταχ. Κώδικας
Αντικαταστάτης
των ∆ιευθυντών(όνοµα)
Ηµεροµηνία ∆ιορισµού

Αρ.Εγγραφής
Επώνυµο µε Λατινικούς
χαρακτήρες
Προηγούµενο
Επώνυµο
Χώρα Υπηκοότ.
∆ιευθυντής σε άλλη
Εταιρεία.
Όροφος
Επαρχία

Αρ.
∆ιαµ.

Χώρα
Αρ.Ταυτ/Αρ.Εγγρ.

Παρακαλώ διαγράψετε αναλόγως: ∆ίνω την συγκατάθεση µου να ενεργήσω ως µέλος του διευθυντικού / εποπτικού /
διοικητικού οργάνου της SE.

Υπογραφή συγκατάθεσης
Θέσεις Αξιωµατούχου
Όνοµα
Επώνυµο
Όνοµα µε Λατινικούς
χαρακτήρες
Προηγούµενο
Όνοµα
Ηµερ. Γεννήσεως
Επάγγελµα
Οδός/Λεωφ.
Κτίριο
Ενορία/Πόλη/Χωριό
Ταχ.Κώδικας
Αντικαταστάτης
των ∆ιευθυντών(όνοµα)
Ηµεροµηνία ∆ιορισµού

Ηµεροµηνία

Αρ.Εγγραφής
Επώνυµο µε Λατινικούς
Χαρακτήρες
Προηγούµενο
Επώνυµο
Χώρα Υπηκοότ.
∆ιευθυντής σε άλλη
Εταιρεία.
Όροφος
Επαρχία

Αρ.
∆ιαµ.

Χώρα
Αρ.Ταυτ/Αρ.Εγγρ.

Παρακαλώ διαγράψετε αναλόγως: ∆ίνω την συγκατάθεση µου να ενεργήσω ως µέλος του διευθυντικού / εποπτικού /
διοικητικού οργάνου της SE.

Υπογραφή συγκατάθεσης

Ηµεροµηνία
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Αξιωµατούχοι
Θέσεις Αξιωµατούχου Γραµµατέας
Όνοµα
Επώνυµο
Όνοµα µε Λατινικούς
χαρακτήρες
Προηγούµενο
Όνοµα
Ηµερ. Γεννήσεως
Επάγγελµα
Οδός/Λεωφ.
Κτίριο
Ενορία/Πόλη/Χωριό
Ταχ. Κώδικας
Αντικαταστάτης
των ∆ιευθυντών(όνοµα)
Ηµεροµηνία ∆ιορισµού

Αρ.Εγγραφής
Επώνυµο µε Λατινικούς
χαρακτήρες
Προηγούµενο
Επώνυµο
Χώρα Υπηκοότ.
∆ιευθυντής σε άλλη
Εταιρεία.
Όροφος
Επαρχία

Αρ.
∆ιαµ.

Χώρα
Αρ.Ταυτ/Αρ.Εγγρ.
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Ονοµαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο. (εκφραζόµενο σε ΛΚ)
Τάξη Μετοχών
Αριθµός Μετοχών
Ονοµαστική αξία
κάθε µετοχής
Ονοµαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο. (εκφραζόµενο σε Ευρώ).
Τάξη Μετοχών
Αριθµός Μετοχών
Ονοµαστική αξία
κάθε µετοχής
Ονοµαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο. (εκφραζόµενο σε άλλο νόµισµα, να καθοριστεί το
νόµισµα).

Τάξη Μετοχών
Αριθµός Μετοχών
Ονοµαστική αξία
κάθε µετοχής
Σηµειώστε στο κουτί για επιβεβαίωση ότι το συνολικό καλυφθέν κεφάλαιο της SE
ανέρχεται τουλάχιστον στο ισότιµο των 120 000 ευρώ.

Φύση Εργασίας

Παρακαλώ σηµειώστε στο κουτί πιο κάτω για να επιβεβαιώσετε ότι το πιο κάτω έγγραφο έχει επισυναφθεί σε
αυτή την αίτηση:
Σηµειώστε
µε

Αριθµός
σελίδων

Περιγραφή εγγράφου
Το καταστατικό της SE

Υπογραφή

Ηµεροµηνία
Γραµµατέας ή ∆ιευθυντής*
*Μέλος του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου της SE
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Προτεινόµενο Όνοµα
της SE
∆ήλωση από Μέλος*
Εγώ ο/η
από
Είµαι προτεινόµενο Μέλος του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου της πιο πάνω
προτεινόµενης SE και επιβεβαιώνω ότι:
1. Κάθε µια από τις SE, εταιρείες και/ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οι
οποίες καλύπτουν το κεφάλαιο των µετοχών της προτεινόµενης SE είτε:
(α) έχει την καταστατική έδρα της και κεντρική διοίκηση της στην Κοινότητα, ή
(β) (µόνο στη περίπτωση εταιρειών και νοµικά πρόσωπα οι οποίες καλύπτουν το κεφάλαιο) η κεντρική της διοίκηση δεν
είναι στην Κοινότητα, έχει συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο Κράτους Μέλους στο οποίο
έχει και την καταστατική έδρα της και διατηρεί πραγµατικό και συνεχή δεσµό µε την
οικονοµία Κράτους Μέλους.
2. Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη δήλωση είναι σωστές και ακριβείς.

Υπογραφή

Ηµεροµηνία

* Αυτή η ∆ήλωση δεν χρειάζεται στην περίπτωση σύστασης θυγατρικής SE σύµφωνα µε το Άρθρο 3(2) του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συµβουλίου.
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Προτεινόµενο Όνοµα της
SE
Ένορκη ∆ήλωση ∆ικηγόρου
Εγώ ο/η
από
Είµαι ο/η ∆ικηγόρος o/η εµπεπιστευµένος/η µε την σύσταση της
πιο πάνω προτεινόµενης SE και επιβεβαιώνω ότι:
1. Είµαι ∆ικηγόρος σύµφωνα µε µια από τις αιρέσεις του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 249/1977 του Συµβουλίου ή του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 5/1998 του Συµβουλίου, και
2. Έχει γίνει πλήρης συµµόρφωση µε όλες τις πρόνοιες του Περί
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, και του Κανονισµού της
Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (SE)
οι οποίες εφαρµόζουν τα Άρθρα 35 και 36 ή το Άρθρο 3(2) του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συµβουλίου σχετικά µε
οποιαδήποτε θέµατα τα οποία προηγούνται και απορρέουν από
τη σύσταση της πιο πάνω Εταιρείας, εξαιρουµένων των
ρυθµίσεων για το ρόλο των εργαζοµένων που έχουν
αποφασιστεί σύµφωνα µε τον περί της Συµπλήρωσης του
Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά τον
Ρόλο των Εργαζοµένων Νόµος του 2004 που εφαρµόζει τον
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συµβουλίου.
3. Και προβαίνω σε αυτή την ένορκη δήλωση πιστεύοντας
συνειδητά για την αλήθεια της.

Υπογραφή ∆ικηγόρου

ηµεροµηνία
Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιον µου

στην

την

Υπογραφή
Πρωτοκολλητής
Επαρχιακού ∆ικαστηρίου
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∆ηλώσεις για τον Ρόλο των Εργαζοµένων
Να συµπληρωθεί η ∆ήλωση Α ή Β πιο κάτω
∆ήλωση Α για τον ρόλο των Εργαζοµένων: (Να υπογραφθεί από µέλος της ειδικής διαπραγµατευτικής οµάδας και από Μέλος
του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου της προτεινόµενης SE)

Εµείς είµαστε εξουσιοδοτηµένα µέλη της ειδικής διαπραγµατευτικής οµάδας και προτεινόµενο Μέλος του
διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου της προτεινόµενης SE και δηλώνουµε ότι:
1.

∆εν υπάρχουν εκκρεµής διαφωνίες σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του περί της Συµπλήρωσης του Καταστατικού της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά τον Ρόλο των Εργαζοµένων Νόµος του 2004 (Ν. 277(Ι)/2004) που
εφαρµόζει τον Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συµβουλίου ή σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθεσίες των
άλλων ενδιαφερόµενων Κρατών Μελών, και

2.

Οι εταιρείες και/ή SE και/ή νοµικά πρόσωπα τα οποία καλύπτουν το κεφάλαιο των µετοχών της SE έχουν
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε τον N. 277(I)/2004, και είτε (διαγράψετε αναλόγως)
ι) έχει συναφθεί συµφωνία για το ρόλο των εργαζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 277(I)/2004, ή
ιι) η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα η οποία έχει συγκροτηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 10 του Ν.
277(Ι)/2004 έχει αποφασίσει σύµφωνα µε το άρθρο 8(5) του Ν. 277(Ι)/2004 να µην ξεκινήσει ή περατώσει
διαπραγµατεύσεις αλλά να βασίζεται στη κείµενη νοµοθεσία περί ενηµέρωσης και διαβούλευσης, ή
ιιι) η ειδική διαπραγµατευτική οµάδα και η διοίκηση της προτεινόµενης SE έχει συµφωνήσει να εφαρµόσει τις
διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15 του Ν. 277(Ι)/2004, και

3.

Τα εξουσιοδοτηµένα µέλη της ειδικής διαπραγµατευτικής οµάδας επιβεβαιώνουν ότι η συµφωνία ή απόφαση
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω έχει ληφθεί µε την πλειοψηφία που προνοείται στο άρθρο 8 του Ν.
277(Ι)/2004.
Υπογραφές

Εξουσιοδοτηµένο µέλος της ειδικής
διαπραγµατευτικής οµάδας

Προτεινόµενο Μέλος του διευθυντικού
ή διοικητικού οργάνου της SE

Ονόµατα
Ηµεροµηνία Υπογραφής

∆ήλωση Β για τον ρόλο των Εργαζοµένων: (Να υπογραφθεί από προτεινόµενο Μέλος του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου
της προτεινόµενης SE)

Εκ µέρους της SE η οποία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα, δηλώνω ότι:
1.

∆εν υπάρχουν εκκρεµείς διαφωνίες σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του περί της Συµπλήρωσης του Καταστατικού της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας όσον αφορά τον Ρόλο των Εργαζοµένων Νόµος του 2004 (Ν. 277(Ι)/2004) που
εφαρµόζει τον Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 86/2001 του Συµβουλίου ή σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθεσίες των
άλλων ενδιαφερόµενων Κρατών Μελών.

2.

Οι εταιρείες και/ή SE και/ή νοµικά πρόσωπα τα οποία καλύπτουν το κεφάλαιο των µετοχών της SE έχουν
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε τον N. 277(I)/2004, και

3.

Η προθεσµία για την περάτωση των διαπραγµατεύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 277(Ι)/2004 έχει
παρέλθει και καµιά συµφωνία δεν έχει γίνει και καµιά απόφαση δεν έχει ληφθεί σε σχέση µε τις επιλογές στην
παράγραφο 2 της ∆ήλωσης Α πιο πάνω και οι διατάξεις αναφοράς των άρθρων 12 έως 15 του Ν. 277(Ι)/2004 θα
εφαρµόζονται.
Υπογραφή

Ηµεροµηνία
προτεινόµενο Μέλος του διευθυντικού ή διοικητικού οργάνου της προτεινόµενης SE

Όνοµα
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