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Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113) 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑIΡΕIΑ  

ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔIΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ 

APOLLO GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC 

 

Επωνυμία 1.  Το όνομα της Εταιρείας είναι APOLLO GLOBAL 

EQUITY FUND OF FUNDS VARIABLE 

CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC 

(εφεξής αποκαλούμενη η «Εταιρεία»). 

   

Εγγεγραμμένο 

Γραφείο 

2.  Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας 

ευρίσκεται στην Κύπρο. 

   

Σκοποί και 

Ερμηνεία Σκοπών 

3.  

 

 

Ο σκοπός για τον οποίο συστήνεται η Εταιρεία 

είναι: 

 

A. Η Εταιρεία είναι Ανοικτού Τύπου Εταιρεία 

Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 

εγγεγραμμένη με τη νομική μορφή δημόσιας 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές 

δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και 

του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 

Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, Ν.78(Ι)/2012 

ως τροποποιείται εκάστοτε (εφεξής «ο Νόμος 

ΟΣΕΚΑ»). Ως εκ τούτου μοναδικός σκοπός της 

Εταιρείας είναι να επενδύει συλλογικά σε κινητές 

αξίες ή/και σε άλλα ρευστά χρηµατοοικονοµικά 

µέσα που αναφέρονται στο εδάφιο 1 του άρθρου 

40 του Νόμου ΟΣΕΚΑ ως ήθελε τροποποιηθεί 

κατά καιρούς, τα κεφάλαια που  βρίσκονται στη 

διάθεση της και συγκεντρώνει από τους 

επενδυτές και η Εταιρεία να λειτουργεί στη βάση 



της αρχής της κατανομής των κινδύνων ώστε να 

επιτυγχάνει διασπορά του επενδυτικού κινδύνου 

και μεγιστοποίηση, σύμφωνα με συνετή 

διαχείριση των επενδύσεων, της συνολικής 

επενδυτικής απόδοσης που αποτελείται από ένα 

συνδυασμό εσόδων από τόκους, αυξήσεις 

κεφαλαίου και συναλλαγματικών κερδών, 

επιτρέποντας έτσι στους μετόχους της να 

επωφελούνται των αποτελεσμάτων της 

διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της. Η Εταιρεία 

δύναται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και 

διαδικασίες απαραίτητες για την επίτευξη και 

ανάπτυξη του μοναδικού σκοπού της στα πλαίσια 

που επιτρέπεται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ και 

οποιοδήποτε κανονισμό, οδηγία ή οδηγίες σε 

σχέση με ΟΣΕΚΑ (εφεξής «Οδηγίες») που 

εκδίδονται κατά καιρούς από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συμπεριλαμβανομένων 

των εξουσιών που καθορίζονται σε αυτό το 

έγγραφο.  

 

Β. Για την επίτευξη του μοναδικού σκοπού της 

Εταιρείας ως ορίζεται πιο πάνω προκύπτει ότι: 

 

(1) Το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

είναι μεταβλητό και είναι ίσο με την εκάστοτε 

καθαρή αξία του ενεργητικού της.  

(2) Το εκάστοτε κεφάλαιο της Εταιρείας 

υποδιαιρείται σε αριθμό μετοχών χωρίς να 

αποδίδεται σε αυτές ονομαστική αξία και η 

αξία των μετοχών είναι κυμαινόμενη. 

(3) Οι μετοχές της Εταιρείας εξαγοράζονται 

από την Εταιρεία υποχρεωτικά κατόπιν 

αιτήματος οποιουδήποτε μετόχου, άμεσα ή 

έμμεσα από στοιχεία του ενεργητικού της. 

 



Γ. Για επίτευξη του μοναδικού σκοπού της 

Εταιρείας ως ορίζεται πιο πάνω, η Εταιρεία έχει 

τις ακόλουθες εξουσίες: 

 

  (1) Να διεξάγει εργασίες εταιρείας επενδύσεων 

και γι’ αυτό το σκοπό να αποκτά, διαθέτει, 

επενδύει ή συμμετέχει σε και διατηρεί στο όνομα 

της Εταιρείας είτε στο όνομα οποιουδήποτε 

άλλου προσώπου (nominee), υπό μορφή 

επενδύσεων ή άλλως μετοχές, μετοχικά 

κεφάλαια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, 

γραμμάτια, χρεόγραφα, υποχρεώσεις, 

πιστοποιητικά καταθέσεων και λοιπά έγγραφα τα 

οποία δημιουργούν υποχρεώσεις που έχουν 

εκδοθεί από ή εκ μέρους οποιασδήποτε 

οντότητας, κυβέρνησης ή τοπικής αρχής, 

ομόλογα, εμπορεύσιμα έγγραφα, τραπεζικές 

συναλλαγματικές, συναλλαγματικές, χρεόγραφα 

χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού και 

κυμαινόμενου επιτοκίου, εξασφαλίσεις των 

οποίων η επιστροφή και/ή οποιοδήποτε ποσό 

εξαγοράς υπολογίζεται με αναφορά σε κάθε 

δείκτη, τιμή ή ποσοστό, εμπορικό χρεόγραφο, 

υποθήκη ή περιουσιακό στοιχείο, τίτλο, 

γραμμάτιο, υποχρεώσεις και αποθέματα, 

μετοχές, εξασφαλίσεις και χρηματοδοτικά μέσα 

κάθε είδους που δημιουργήθηκαν, έχουν εκδοθεί 

ή είναι εγγυημένα από οποιαδήποτε κυβέρνηση, 

κυρίαρχο κράτος, επίτροπο, δημόσιο φορέα ή 

αρχή, εμπίστευμα, δημοτική, τοπική, υπερεθνική 

αρχή ή τμήμα αυτής ή άλλο οργανισμό ή οντότητα 

ή πρόσωπο σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του 

κόσμου ή από οποιαδήποτε τράπεζα, 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, οργανισμό, 

συνεταιρισμό ή εταιρεία, σχέδιο μονάδας 

εμπιστεύματος, αμοιβαίο κεφάλαιο ή συλλογικό 



επενδυτικό σχέδιο είτε περιορισμένης ευθύνης 

είτε όχι, οπουδήποτε εγγεγραμμένο ή διεξάγει 

εργασίες (περιλαμβανομένου και χωρίς 

περιορισμό την Εταιρεία σύμφωνα με και στα 

πλαίσια των προνοιών του Νόμου ΟΣΕΚΑ ως 

τροποποιείται κατά καιρούς), ασφαλιστηρίων σε 

ντόπιο ή ξένο νόμισμα και οποιαδήποτε 

υφιστάμενα ή μελλοντικά δικαιώματα ή 

συμφέροντα ή σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω 

και από καιρό σε καιρό να πωλεί, ανταλλάζει, 

δανείζει, τροποποιεί ή διαθέτει και χορηγεί και 

διαθέτει δικαιώματα επιλογής (options) σε 

οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα 

πρόσωπα και να καταθέτει χρήματα (ή να βάζει 

χρήματα σε τρεχούμενο λογαριασμό) με τέτοια 

πρόσωπα και σε τέτοιο νόμισμα και άλλως, υπό 

τέτοιους όρους ως κρίνεται σκόπιμο. 

 

  (2) Να αποκτά και διαθέτει οποιοδήποτε από τα 

περιουσιακά στοιχεία και ιδιοκτησία τα οποία 

ορίζονται στη παράγραφο  6.1 ανωτέρω με 

προσυπογραφή, συμβόλαιο, προσφορά, αγορά, 

ανταλλαγή, μεταβίβαση, εκχώρηση, και είτε είναι 

πλήρως εξοφλημένα είτε όχι και είτε θα 

καταβληθεί τέτοια πληρωμή είτε όχι κατά το 

χρόνο εγγραφής ή με καθυστέρηση και να 

εγγραφεί για αυτά είτε υπό όρους ή άλλως πως, 

με την επιφύλαξη τέτοιων όρων και 

προϋποθέσεων (εάν υπάρχουν) ως θα κριθούν 

αναγκαίες και να ασκήσουν και εκτελέσουν όλα 

τα δικαιώματα και εξουσίες που ανατίθενται από 

ή σχετιζόμενα με την κυριότητα αυτών και εκ των 

προτέρων, να καταθέτει ή δανείζει τίτλους ή/και 

ιδιοκτησία σε ή με οποιαδήποτε πρόσωπα 

(δεδομένου ότι πρόκειται για στοιχεία τα οποία η 

Εταιρεία δύναται να επενδύει ή άλλως να 



ασχολείται ως ορίζεται στο ιδρυτικό και 

καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας) και υπό 

τέτοιους όρους ως θα κριθεί αναγκαίο και 

πρόσφορο και για την προεξόφληση, (discount) 

αγορά ή πώληση γραμματίων, γραμμάτιο (notes), 

εγγυήσεων (warrants), μερισματαποδείξεων 

(coupons) και άλλων διαπραγματεύσιμων ή 

μεταβιβάσιμων μέσων, τίτλων ή εγγράφων 

οποιασδήποτε μορφής.   

 

  (3) Να χρησιμοποιεί, αποκτά ή διαθέτει παντός 

είδους παράγωγα χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών (derivatives) είτε 

πρόκειται για σκοπούς επένδυσης και/ή για τη 

καλύτερη διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων της Εταιρείας ως επιτρέπεται από το 

Νόμο ΟΣΕΚΑ και Οδηγίες και ειδικότερα, και 

χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, 

να συμβάλλεται, αποδέχεται εκδίδει, εγγράφει και 

άλλως διαπραγματεύεται ανταλλαγές 

συναλλάγματος επιτοκίων, συμβάσεις 

δικαιώματος επιλογής (swaption), συναλλαγές 

προθεσμιακής τιμής (forward rate transactions), 

συμβάσεις προθεσμιακών αγορών ή πωλήσεων, 

δικαιώματα αγοράς ή άλλα παράγωγα 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών 

(derivatives) σε μια ή περισσότερες τιμές, 

συνάλλαγμα, χρεόγραφα, δείκτες οικονομίας ή 

μέτρα οικονομικών κινδύνων ή αξιών, ή άλλα 

σημεία αναφοράς έναντι των οποίων θα γίνουν 

πληρωμές ή παραδόσεις και οποιοσδήποτε 

συνδυασμός των πιο πάνω συναλλαγών ή άλλων 

εγγράφων που είναι παρόμοια με τα ανωτέρω ή 

προκύπτουν από αυτά είτε για  σκοπούς 

επένδυσης, κέρδους ή αποφυγής ζημιάς ή 

διαχείρισης συναλλάγματος ή έκθεση σε κίνδυνο 



επιτοκίου ή οποιαδήποτε άλλη έκθεση ή για 

οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  

 

  (4) Όπως, μόνο στις περιπτώσεις και υπό τους 

όρους που καθορίζονται στο Νόμο ΟΣΕΚΑ και 

Οδηγίες, ιδρύει ή αποκτά οποιαδήποτε θυγατρική 

ή θυγατρικές της Εταιρείας προς όφελος της 

Εταιρείας είτε ως ολόκληρο ή ένα ή περισσότερα 

επενδυτικά τμήματα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή 

πρόκειται να ιδρυθούν από την Εταιρεία (οι 

επενδύσεις, περιουσιακά στοιχεία και μετοχές της 

οποίας κατέχονται από το Θεματοφύλακα) και να 

χρηματοδοτεί τέτοια θυγατρική με οποιοδήποτε 

τρόπο ως ήθελαν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της 

Εταιρείας κρίνει κατάλληλο κατά καιρούς, 

περιλαμβανομένης έκδοσης μετοχικού 

κεφαλαίου, δανείου ή άλλως πως. 

 

  (5) Να ασκεί και επιβάλλει όλα τα δικαιώματα και 

εξουσίες που πηγάζουν ή απορρέουν από την 

ιδιοκτησία οποιωνδήποτε μετοχών, μετοχικών 

κεφαλαίων, υποχρεώσεων, χρεογράφων ή 

τίτλων  που κατέχονται, ελέγχονται ή άλλως 

αξιοποιούνται από την Εταιρεία. 

 

  (6) Να πωλεί, διαθέτει ή μεταβιβάζει την 

επιχείρηση της Εταιρείας ή μέρος αυτής είτε για 

σκοπούς συγχώνευσης, συνένωσης ή άλλως με 

τέτοιο αντάλλαγμα ως η Εταιρεία ήθελε κρίνει 

δίκαιο περιλαμβανομένου και χωρίς περιορισμό 

μετοχών, ομολόγων ή χρεογράφων 

οποιασδήποτε άλλης εταιρείας. 

 

  (7) Να διεξάγει εργασίες επενδυτικής εταιρείας 

και να επενδύει τα κεφάλαια της Εταιρείας ή 



άλλως πως να αποκτά, κατέχει και διαχειρίζεται 

ομόλογα και επενδύσεις οποιασδήποτε μορφής. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των 

μετοχών της σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή 

αγορά και/ή να προβαίνει στην εισαγωγή των 

μετοχών της σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή 

αγορά υπό τους περιορισμούς που τίθενται στον 

Νόμο ΟΣΕΚΑ και Οδηγίες. 

 

(9) Να εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει, 

διαπραγματεύεται, προεξοφλεί και άλλως 

συναλλάσσεται με συναλλαγματικές, χρεόγραφα 

ή άλλες υποχρεώσεις, γραμμάτια,  επιταγές, 

τραπεζικές πιστώσεις και άλλων ειδών εμπορικά 

μέσα. 

 

  (10) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε διευθέτηση 

για συμμετοχή σε κέρδη (sharing profit), 

συνένωση ενδιαφέροντος, κοινοπραξία, αμοιβαία 

παραχώρηση (reciprocal concession), 

συνεργασία ή άλλως με οποιαδήποτε εταιρεία 

που διεξάγει ή ασχολείται με οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ή συναλλαγή την οποία η Εταιρεία 

δύναται να διεξάγει ή ασκεί ή οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ή συναλλαγή η οποία δύναται να 

πραγματοποιηθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα προς το 

συμφέρον της Εταιρείας και να λαμβάνει ή άλλως 

αποκτά και κατέχει μετοχές και μετοχικά κεφάλαια 

ή χρεόγραφα σε οποιαδήποτε  εταιρεία, και να 

πωλεί, κατέχει ή άλλως συναλλάσσεται με τέτοιες 

μετοχές, μετοχικά κεφάλαια και χρεόγραφα.  

 

  (11) Να προωθεί οποιαδήποτε εταιρεία με σκοπό 

την ανάληψη οποιασδήποτε επιχείρησης ή 

δραστηριότητες οι οποίες ενδεχομένως να 



βοηθούν ή να συμφέρουν την Εταιρεία ή να 

ενισχύσει την αξία ή να καταστήσει επικερδή 

οποιαδήποτε περιουσία, περιουσιακό στοιχείο ή 

επιχείρηση της Εταιρείας, ή για οποιοδήποτε 

άλλο σκοπό ο οποίος ενδεχομένως να είναι προς 

όφελος, άμεσα ή έμμεσα, της Εταιρείας και να 

πληρώσει όλα τα έξοδα ή δαπάνες που 

προκύπτουν από τέτοια πρoώθηση και για 

τέτοιους σκοπούς στα πλαίσια των προνοιών του 

Νόμου ΟΣΕΚΑ και των Οδηγιών για ίδρυση 

θυγατρικών εταιρειών. 

 

  (12) Να προωθεί και να βοηθά στη προώθηση, 

ίδρυση, διαμόρφωση ή οργάνωση μιας εταιρείας 

ή εταιρειών, συνδικάτων ή συνεταιρισμών 

οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε μέρος 

του κόσμου και να εγγράφεται για μετοχές ή 

συμμετοχές ή άλλα χρεόγραφα για σκοπούς 

διεξαγωγής οποιασδήποτε δραστηριότητας την 

οποία η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να 

διεξάγει ή η οποία, έμμεσα ή άμεσα, προωθεί 

τους σκοπούς της, ή για οποιοδήποτε άλλο 

σκοπό ο οποίος ενδεχομένως να είναι, έμμεσα ή 

άμεσα προς όφελος της Εταιρείας. 

 

  (13) Να συναλλάσσεται με οποιαδήποτε 

κυβέρνηση ή αρχή, δημαρχείο, τοπικό ή άλλο, και 

να αποκτά από τέτοια κυβέρνηση ή αρχή 

οποιαδήποτε δικαιώματα, παραχωρήσεις και 

προνόμια τα οποία κρίνονται ευνοϊκά για τους 

σκοπούς της Εταιρείας. 

 

  (14) Να συσσωρεύει κεφάλαια για οποιοδήποτε 

άλλο σκοπό της Εταιρείας, και να προορίζει 

οποιαδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία της 

Εταιρείας για συγκεκριμένο σκοπό, είτε υπό 



όρους είτε χωρίς, και να εισάγει οποιοδήποτε 

μέρος ή τάξη αυτών που έχουν οποιαδήποτε 

συναλλαγή με την Εταιρεία σε οποιαδήποτε 

μετοχή στα έσοδα ή στα έσοδα οποιουδήποτε 

συγκεκριμένου παραρτήματος της επιχείρησης 

της Εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε άλλα ειδικά 

δικαιώματα, προνόμια, συμφέροντα ή 

πλεονέκτημα.   

   

  (15) Να εξασφαλίζει προσωρινά πιστωτικές 

διευκολύνσεις ποσού ίσου μέχρι το δέκα τοις 

εκατό (10%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού 

της. 

 

  

 

 

 

 

 

 

(16) Nα συνάπτει δάνεια ποσού ίσου μέχρι το 

δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του 

ενεργητικού της, για απόκτηση ακινήτων, τα 

οποία είναι απαραίτητα για την άμεση ενάσκηση 

των δραστηριοτήτων. 

  

(17) Να ιδρύει και/ή λειτουργεί οποιαδήποτε άλλη 

επιχείρηση ή επιχειρήσεις οι οποίες θα 

θεωρηθούν από την Εταιρεία ότι, έμμεσα ή 

άμεσα, επωφελούν την Εταιρεία ή θα ενισχύσουν 

την αξία των ή καταστήσουν κερδοφόρα 

οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή περιουσιακά 

στοιχεία της Εταιρείας. 

 

  (18) Να διαθέτει, είτε μετά την διάθεση 

περιουσιακών στοιχείων ή διαχωρισμό κέρδους 

μεταξύ των Μετόχων της Εταιρείας σε είδος 

οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, 

και ειδικότερα οποιεσδήποτε μετοχές, ομόλογα ή 

εξασφαλίσεις άλλων εταιρειών που ανήκουν στην 

Εταιρεία ή των οποίων η Εταιρεία ενδεχομένως 

να έχει εξουσία διάθεσης. 



 

  (19) Να πωλεί, ενοικιάζει, αναπτύσσει, διαθέτει ή 

άλλως συναλλάσσεται με οποιαδήποτε 

επιχείρηση ή με ολόκληρη ή με οποιοδήποτε 

μέρος της περιουσίας, είτε ακίνητη είτε 

προσωπική, δικαιώματα ή προνόμια της 

Εταιρείας υπό τέτοιους όρους ως ήθελε καθορίσει 

η Εταιρεία, με εξουσία να αποδέχεται αντάλλαγμα 

για αυτά, οποιεσδήποτε μετοχές, κεφάλαια 

(stock), ομόλογα (debentures), εξασφαλίσεις ή 

υποχρεώσεις της ή δικαιώματα σε οποιαδήποτε 

άλλη εταιρεία.    

 

  (20) Να προσλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο, 

οίκο, εταιρεία ή άλλη οντότητα για να παρέχει 

υπηρεσίες στην Εταιρεία για την εξυπηρέτηση 

υλοποίησης των σκοπών της και/ή να ερευνά και 

εξετάζει τις συνθήκες, προοπτικές, αξίες, 

χαρακτήρα και συνθήκες της κάθε επιχείρησης ή 

δραστηριότητας και γενικότερα οποιουδήποτε 

περιουσιακού στοιχείου, παραχώρησης, 

περιουσίας ή δικαιώματος. 

 

  (21) Να αποζημιώνει οποιοδήποτε πρόσωπο, 

οίκο ή εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες στην 

Εταιρεία. 

 

  (22) Να προάγει την εγγραφή, εξουσιοδότηση ή 

αναγνώρισης της Εταιρείας ή του μετοχικού 

κεφαλαίου αυτής σε οποιαδήποτε οντότητα ή 

οργανισμό σε οποιαδήποτε ξένη χώρα, αποικία, 

δήμο ή τόπο.   

 

  (23) Στο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο 

ΟΣΕΚΑ και Οδηγίες, να αποκτά και κατέχει, είτε 

από μόνη της είτε από κοινού με οποιοδήποτε 



άλλο πρόσωπο ή εταιρεία, ασφαλιστική κάλυψη 

σε σχέση με οποιοδήποτε ρίσκο της Εταιρείας και 

οποιωνδήποτε προσώπων τα οποία είναι ή ήταν 

κατά το κρίσιμο χρόνο σύμβουλοι, αξιωματούχοι, 

υπάλληλοι και πράκτορες και να καταβάλει το 

ασφάλιστρο. 

   

  (24) Να πληρώνει όλα ή οποιαδήποτε έξοδα, που 

σχετίζονται ή προκύπτουν σε σχέση με την 

ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας και τη 

συγκέντρωση κεφαλαίων και τη τρέχουσα 

λειτουργία των επιχειρηματικών της 

δραστηριοτήτων ή να συμβάλλεται με 

οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία για να 

καταβάλει τέτοια έξοδα, και (με την επιφύλαξη 

οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών προνοιών 

που βρίσκονται σε ισχύ) να πληρώσει προμήθεια 

σε μεσίτες και άλλους για την αναδοχή, 

τοποθέτηση, πώληση ή εγγύηση ή την πρόκληση 

της αναδοχής, τοποθέτησης, τη πώληση ή 

εγγύηση της συνδρομής για οποιεσδήποτε 

μετοχές ή χρεόγραφα της Εταιρείας και 

οποιαδήποτε άλλα έξοδα που οι Σύμβουλοι 

θεωρούν ότι εμπίπτουν στη φύση τέτοιων 

εξόδων.  

 

  (25) Να αιτείται για, αγορά ή άλλως απόκτηση 

οποιωνδήποτε διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

εμπορικών σημάτων, πνευματικά δικαιώματα, 

σχέδια, άδειες όπως και δικαιώματα που 

παρέχουν αποκλειστικό ή περιορισμένο δικαίωμα 

χρήσης ή οποιαδήποτε απόρρητη ή άλλη 

πληροφορία σε σχέση με οποιαδήποτε εφεύρεση 

η οποία ενδεχομένως να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό της 

Εταιρείας ή η απόκτηση της οποίας 



ενδεχομένως, έμμεσα ή άμεσα, να είναι προς 

όφελος της Εταιρείας και να χρησιμοποιεί, 

εκτελεί, αναπτύσσει, πωλεί, παραχωρεί άδεια σε 

σχέση με αυτά, ή άλλως να χειρίζεται τα 

δικαιώματα και πληροφορίες  που αποκτώνται.  

 

  (26) Να πληρώνει για οποιαδήποτε περιουσία ή 

δικαιώματα που αποκτώνται από την Εταιρεία 

είτε τοις μετρητοίς είτε με έκδοση μετοχών 

πλήρως εξοφλημένων της Εταιρείας. 

 

  (27) Να προβαίνει σε όλες ή σε οποιαδήποτε από 

τις πιο πάνω πράξεις σε οποιοδήποτε μέρος του 

κόσμου, ως εντολέας, εντολοδόχος, εργολάβος, 

θεματοφύλακας ή με κάθε άλλη ιδιότητα ως 

επιτρέπεται από το Νόμο ΟΣΕΚΑ και Οδηγίες και 

είτε μέσω είτε χωρίς εντολοδόχο, εντολέα, 

υπεργολάβο ή άλλως και είτε μόνη είτε σε 

συνεργασία ή από κοινού με οποιοδήποτε 

πρόσωπο ή εταιρεία, και να συμβάλλεται με 

οποιονδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία για την 

διεξαγωγή οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τις εργασίες της Εταιρείας. 

 

  (28) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που θα 

συμβάλει ή θα είναι απαραίτητη στην επίτευξη 

των πιο πάνω σκοπών ή καθενός από αυτούς 

χωριστά. 

 

  (29) Κάθε βοηθητικός και/ή συμπληρωματικός 

σκοπός και εξουσία της Εταιρείας (είτε 

απαριθμείται είτε όχι) πρέπει να ερμηνεύεται και 

ασκείται ως συμπληρωματικός και βοηθητικός 

στο κύριο σκοπό.  

 



  Οι σκοποί που εκτίθεται σε οποιαδήποτε 

υποπαράγραφο της παρούσης παραγράφου 

δέον όπως μη τυγχάνουν περιοριστικής 

ερμηνείας άλλα της ευρύτερης δυνατής αυτών, 

εκτός δε αν άλλως ρητώς προκύπτει από το 

κείμενο, δέον όπως αυτοί μη περιορίζονται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο, από οποιαδήποτε αναφορά 

γενομένη ή συμπεράσματος εξ οιουδήποτε 

ετέρου σκοπού ή εξουσιών εκτιθεμένων σε 

οποιαδήποτε υποπαράγραφο ή πλαγιότιτλο ή εκ 

της επωνυμίας της Εταιρείας. Αυτές οι 

υποπαράγραφοι, οι σκοποί που καθορίζονται σ’ 

αυτές και οι εξουσίες που παρέχονται από αυτές, 

πρέπει να μη θεωρούνται βοηθητικές ή 

συμπληρωματικές αυτών που αναφέρονται σε 

κάποια άλλη υποπαράγραφο σκοπών ή 

εξουσιών. Η Εταιρεία έχει κάθε εξουσία να ασκεί 

όλες ή μερικές από τις εξουσίες που τις 

παρέχονται από μια ή περισσότερες 

υποπαραγράφους που αναφέρονται και να 

εκπληρώνει ή να δοκιμάζει να εκπληρώσει όλους 

ή μερικούς από τους σκοπούς που καθορίζονται 

σ’ αυτές. 

Οποιαδήποτε αναφορά στη λέξη «εταιρεία» θα 

περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία ή 

συνεταιρισμό ή άλλη οντότητα ή σώματα με ή 

χωρίς νομική προσωπικότητα, με Κυπριακή έδρα 

ή όχι. 

 

Ευθύνη Μελών 4.  Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη. 

   

Κεφάλαιο 5.   Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ισούται με 

την εκάστοτε αξία του εκδοθέντος μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένο 

με την καθαρή εσωτερική αξία του ενεργητικού 

της.  



 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε 

56.146.745 (πενήντα έξι εκατομμύρια εκατόν 

σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα πέντε) 

μετοχές με το δικαίωμα έκδοσης οποιωνδήποτε 

νέων μετοχών με οποιαδήποτε ή υπό την 

επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών 

ή περιορισμένων δικαιωμάτων ή όρων. 

 

 


