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    Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.113 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

(MEMORANDUM OF ASSOCIATION)  

 

    ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

                 ISX FINANCIAL EU PLC (πρώην ISX Financial EU Ltd) 

 

 

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: 

 

ISX FINANCIAL EU PLC 

 

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

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

3.1 Να εκτελεί τις εργασίες ενός ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος. 

 

3.2 Η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος 

 

3.3 Να διατηρεί σε ετοιμότητα ηλεκτρονικό υπόθεμα, στο οποίο 

μπορεί να αποθηκευτεί νομισματική αξία, με σκοπό να θέσουν 

ηλεκτρονικό χρήμα σε κυκλοφορία. 

 

3.4 Να διατηρεί σε ετοιμότητα ένα μέσο διανομής ηλεκτρονικού 

χρήματος με σκοπό να θέσουν ηλεκτρονικό χρήμα σε 

κυκλοφορία. 

 

3.5 Να παραλαμβάνει χρηματικό ποσό προκειμένου να παραδώσουν 

ηλεκτρονικό χρήμα. 

 

3.6 Να διανέμει ηλεκτρονικό χρήμα. 
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3.7 Να θέτει ηλεκτρονικό χρήμα σε κυκλοφορία. 

 

3.8 Να πωλεί ή να μεταπωλεί προϊόν ηλεκτρονικού χρήματος. 

 

3.9 Να ανανεώνει την αξία προϊόντος ηλεκτρονικού χρήματος που 

κατέχει κάτοχος ηλεκτρονικού χρήματος. 

 

3.10 Να παραδίδει ηλεκτρονικό χρήμα, μη ενεργώντας ως πληρωτής, 

σε πρόσωπο που ενεργεί ή προτίθεται να ενεργήσει ως κάτοχος 

ηλεκτρονικού χρήματος. 

 

3.11 Να εξαργυρώνει ηλεκτρονικό χρήμα που κατέχει κάτοχος 

ηλεκτρονικού χρήματος. 

 

3.12 Να προσεγγίζει πρόσωπα ως κατόχους ή πιθανούς κατόχους 

ηλεκτρονικού χρήματος, ενεργώντας υπό υπαλληλική ή άλλη 

ιδιότητα εκ μέρους τρίτου προσώπου. 

 

3.13 Η παροχή χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών, που σχετίζονται στενά με την έκδοση ηλεκτρονικού 

χρήματος και συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στη 

διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος με την εκτέλεση λειτουργικών 

και άλλων βοηθητικών εργασιών που σχετίζονται με την έκδοση 

του και την έκδοση και διαχείριση άλλων μέσων πληρωμής. 

 

3.14 Η αποθήκευση δεδομένων και/ή πληροφοριών σε ηλεκτρονικές 

συσκευές εκ μέρους άλλων επιχειρήσεων ή δημόσιων αρχών. 

 

3.15 Να αποκτήσει μέσω αγοράς, δώρου, ανταλλαγής, ή αλλιώς 

κατοχής, εγγραφής στο όνομα της Εταιρείας, διαχείρισης, 

ανταλλαγής, εκχώρησης, ενοικίασης, υπενοικίασης, διαχείρισης, 

ανάπτυξης, υποθήκης, πώλησης ή μέσω οποιωνδήποτε άλλων 

μέσων διαθέσιμων σε κινητή και ακίνητη περιουσία 

οποιασδήποτε φύσεως, να συμπεριλαμβάνει γη, οικόπεδα, 

κατασκευές, κτίρια, όπως επίσης οποιαδήποτε δουλειά, 

εξάρτημα, άδεια, μετοχές, τόκο ή άλλο δικαίωμα σε σχέση με 

κινητή ή ακίνητη περιουσία. 
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3.16 Να ιδρύει, λειτουργεί και διευθύνει υποκαταστήματα, 

καταστήματα λιανικής πώλησης και αντιπροσωπείες εντός και 

εκτός Κύπρου και να διορίζει διευθυντές, υπαλλήλους και 

αντιπροσώπους και να λειτουργεί το ίδιο με τέτοια αρχή και υπό 

τέτοιες συνθήκες ως θεωρείται σωστό και να επεκτείνει την 

επιχείρηση της σε οποιεσδήποτε ξένες χώρες, υποκείμενη εις την 

έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή οποιασδήποτε 

άλλης κυβερνητικής ή άλλης αρχής σε βαθμό που η εν λόγω 

έγκριση προβλέπεται από το νόμο. 

 

3.17 Να γράψει ή να αναγνωρίσει την Εταιρεία σε οποιοδήποτε άλλο 

κράτος και να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους και 

προϋποθέσεις έτσι ώστε η Εταιρεία να μπορεί να διεξάγει 

δραστηριότητες και να εγκαθιδρύσει στο εν λόγω κράτος 

γραφεία, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες για την προώθηση 

των σκοπών της Εταιρείας. 

 

3.18 Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη δουλειά ή δραστηριότητα ή να 

εκτελεί οποιαδήποτε άλλη πράξη που μπορεί να φαίνεται στην 

Εταιρεία ικανή να εκτελεσθεί ή να διεξαχθεί άμεσα ή ευεργετικά 

σε σχέση με τα πιο πάνω αντικείμενα. 

 

3.19 Η παροχή βοήθειας σε περίπτωση που μια εταιρεία 

αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες ακολουθώντας διαδικασία 

σταθεροποίησης, χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και 

αναχρηματοδότησης και αναδιοργάνωσης. 

 

3.20 Η παροχή συμβουλευτικών και καθοδηγητικών υπηρεσιών σε 

περίπτωση υποχρεωτικής εκκαθάρισης της εταιρείας δυνάμει 

έκδοσης δικαστικού διατάγματος σε θέματα που αφορούν την 

αρχική συνέντευξη των διευθυντών από τους εξεταστές του 

Γραφείου του Επίσημου Παραλήπτη για τους λόγους που 

οδήγησαν στην κατάπτωση της εταιρείες και στην ετοιμασία της 

οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. 

 

3.21 Να παρέχει βοήθεια στην διεξαγωγή της διαδικασίας σε 

περίπτωση Εκούσιας Εκκαθάρισης της Εταιρείας από την έναρξη 
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μέχρι το τέλος μέσω μιας φορολογικά αποδοτικής διάθεσης των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

 

3.22 Να προσφέρει καθοδήγηση στη διαδικασία υποβολής της 

εταιρείας υπό καθεστώς Εκούσιας Εκκαθάρισης Πιστωτών και 

στην αντιμετώπιση των νομικών και άλλων υποχρεώσεων των 

διευθυντών της εταιρείας που οδηγούν στο διορισμό 

εκκαθαριστή. 

 

3.23 Να διεξάγει Εταιρικά Σχέδια Διακανονισμού μεταξύ της εταιρείας 

και των πιστωτών σε ότι αφορά στην πλήρη ή μερική 

αποπληρωμή τους, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 

Τα κυριότερα οφέλη των σχεδίων αυτών είναι η συνέχιση των 

εργασιών της εταιρείας, η εμπόδιση λήψης δικαστικών μέτρων 

και διαδικασιών εκκαθάρισης, η ανακούφιση της πίεσης όσον 

αφορά την εξεύρεση ρευστότητας, η εξασφάλιση των θέσεων των 

διευθυντών και η εφαρμογή ευέλικτων μεθόδων για να 

διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απόδοση στους πιστωτές. 

 

3.24 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διορισμού 

παραλήπτη και διαχειριστή και τις εξουσίες τους όσον αφορά τη 

διαχείριση της εταιρείας και τη διασφάλιση των εξασφαλισμένων 

πιστωτών που τους διόρισαν. 

 

3.25 Να προβαίνει σε Εκούσια Σχέδια Διακανονισμού ατόμων ή μέτρα 

αυτοπεριορισμού που οδηγούν σε ένα επιτυχημένο Σχέδιο ως 

εναλλακτική λύση έναντι πτωχεύσεως, δίδοντας τη δυνατότητα 

σε ένα άτομο το οποίο έχει δημιουργήσει χρέη να προτείνει 

τρόπους στους πιστωτές του για να φθάσει σε συμβιβασμό, με 

αποτέλεσμα τη δυνατότητα διαγραφής σημαντικού ποσοστού 

χρέους, μηνιαίες εισφορές οι οποίες θα βασίζονται στα ποσά που 

διαθέτετε, οι πιστωτές σας δεν μπορούν να σας κυνηγήσουν 

καθόσον βρίσκεται σε ισχύ το σχέδιο και μόλις ολοκληρωθούν οι 

υποχρεώσεις σας δυνάμει των μέτρων που λήφθηκαν, τότε θα 

θεωρείστε ότι αποπληρώσατε το χρέος σας. 

 

3.26 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν 

πτώχευση όταν ένα άτομο δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει τα 
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χρέη του, σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αποφεύγετε τέτοια 

κίνηση, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, ποια διαδικασία 

ακολουθείται για ακύρωση ή απαλλαγή από πτώχευση και τι 

μέτρα αυτοπροστασίας ή σχέδια διακανονισμού μπορούν να 

ληφθούν προς τους πιστωτές. 

 

3.27 Η αντιπροσώπευση των πελατών μας σε συναντήσεις πιστωτών 

για διασφάλιση των συμφερόντων τους στο μέγιστο δυνατό 

βαθμό και η ετοιμασία σχετικής έκθεσης με τις απόψεις και 

εισηγήσεις μας. 

 

3.28 Η ετοιμασία αντικειμενικής αξιολόγησης προσαρμοσμένης στις 

ανάγκες της εταιρείας, σε περίπτωση που η εταιρεία 

υπολειτουργεί και κινδυνεύει λόγω σοβαρών οικονομικών 

προβλημάτων ή αντιμετωπίζει κάποια κρίση και η εισήγηση 

προτάσεων για ομαλή μετάβαση προς ένα βέλτιστο 

επιχειρησιακό μοντέλο διαχείρισης το οποίο θα μπορούσε να 

γίνει αποδεκτό από τους τραπεζίτες σας. Η παροχή υπηρεσιών 

περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή οικονομικής μελέτης και 

αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου σας, την ετοιμασία 

υπηρεσιακών υπομνημάτων, όσο αφορά στην αξιολόγηση των 

περιουσιακών στοιχείων αυτών. 

 

3.29 Να διεξάγει συναντήσεις με τους λογιστές ή δικηγόρους πελατών 

ή εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα όσο 

αφορά τις διαδικασίες που εγείρονται εναντίον τους με σκοπό 

την παροχή βοήθειας και καθοδήγησης έναντι δυσκολιών, 

Εκούσιας Εκκαθάρισης Πιστωτών και πιέσεις που εξασκούνται 

από τράπεζες, κυβερνητικά τμήματα ή άλλοι πιστωτές. 

 

3.30 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Διοίκησης, 

στρατηγικής, οργάνωσης, εκπαίδευσης και πληροφορικής. 

 

3.31 Η ανάπτυξη λογισμικών, υπηρεσιών στο διαδίκτυο, συστημάτων 

επεξεργασίας συναλλαγών στο διαδίκτυο, καθώς και ιστοσελίδων 

στο διαδίκτυο περιλαμβανομένων υπηρεσιών έρευνας και 

ανάπτυξης καθώς και οποιονδήποτε συναφών υπηρεσιών. 
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3.32 Η διαχείριση διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, είτε αυτά 

είναι επιχορηγημένα από τον ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο 

τομέα καθώς και η εξεύρεση πόρων (είτε ιδιωτικών είτε 

δημόσιων) από τρίτες Εταιρείες. 

 

3.33 Η αντιπροσώπευση αποκλειστικώς ή μερικώς προϊόντων ICT, 

οιασδήποτε επιχειρήσεως, οίκου ή προσώπου ή η 

διαμεσολάβηση ή ανάληψη προσφορών για την προμήθεια 

πάσης φύσεως προϊόντων, εμπορευμάτων ή τεχνολογίας. 

 

3.34 Η αγορά, πώληση, κατοχή, μίσθωση, εκμίσθωση, εκμετάλλευση, 

διαχείριση οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας, κτιρίων ή 

εγκαταστάσεων, όπως δε και η κατεδάφιση, μετατροπή, 

αξιοποίηση, βελτίωση, υποδιαίρεση και συντήρηση αυτής της 

ακίνητης περιουσίας ή μέρους αυτής. 

 

3.35 Να διεξάγει τις εργασίες των συμβούλων επιχειρήσεων, 

συμβούλων έρευνας, αγοράς, διαφημιστικών, βοηθών 

παραγωγής πωλήσεων, εκτιμητών, κτηματομεσιτών και ενεργεί 

ως ενδιάμεσος για την εξεύρεση πωλητών, αγοραστών και 

προσωπικού. 

 

3.36 Να αποκτά με αγορά ή άλλως πως και κατέχει ως επένδυσην ή 

άλλως πως, οιασδήποτε εφευρέσεις, βελτιώσεις, κατεργασίες 

διπλώματα ευρεσιτεχνίες, εφαρμογές, εμπορικά σήματα, 

εμπορικά ονόματα, εμπορικά μυστικά, επιγραφές, σχέδια αδείας, 

μάρκας (Brands) χημικούς τύπους και άλλα παρόμοια και να 

πωλεί ανταλάσσει, παρέχει άδειες ή μεταβάλλει αυτά ως η 

Εταιρεία ήθελε εκάστοτε αποφασίσει. 

 

3.37 Να συμμετέχει στην διεύθυνση, εποπτείαν και έλεγχο της 

εργασίας ή επιχειρήσεως οιασδήποτε Εταιρείας ή επιχειρήσεως 

και για τον σκοπό να διορίζει και αμείβει οιουσδήποτε 

Συμβούλους, Διευθυντές, λογιστές, εμπειρογνώμονες, πράκτορες 

ή άλλους αντιπροσώπους. 

 

3.38 Να προβαίνει σε συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή 

επιχείρηση η οποία εταιρεία ή επιχείρηση εν μέρει ή εξ 
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ολοκλήρου θα έχει σκοπούς ομοίους με τους σκοπούς της 

Εταιρείας. 

 

3.39 Να συνάπτει συμβόλαια, συμφωνίες και διακανονισμούς με άλλες 

εταιρείες, προσώπου ή προσώπων, νομικών ή φυσκιών και 

οιασδήποτε περιγραφής, έναντι νομίμου ανταλλάγματος και να 

διεξάγει εξ ονόματος αυτών εργασία οιασδήποτε φύσεως 

σχετιζόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας. 

 

3.40 Να συνάπτει συνεταιρισμούς ή οιουσδήποτε άλλους 

διακανονισμούς για την συμμετοχή σε κέρδη ή συμφέροντα, 

συνεργασία, κοινές επιχειρήσεις, αμοιβαίες παραχωρήσεις, ή 

άλλως με οιονδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα νομικά ή φυσικά ή με 

οποιαδήποτε επιχείρηση που διεξάγει ή ασχολείται εις εργασία ή 

εμπορική πράξη ικανή να αποβεί αμέσως ή εμμέσως για την 

Εταιρεία. 

 

3.41 Να επενδύει και διαχειρίζεται τα κεφάλαια και χρήματα της 

Εταιρείας σε τέτοιες μετοχές ή άλλες επενδύσεις, υποθήκες, ή 

ενέχυρα ως ήθελε θεωρηθεί κατάλληλο, ή κατά τέτοιο τρόπο ως 

από καιρού εις καιρό αποφασίσουν οι Σύμβουλοι, ως και να 

εγγράφεται για να λαμβάνει, αγοράζει, ή άλλως αποκτά και 

κατέχει μετοχές ή άλλα συμφέροντα σε άλλες εταιρείες ή 

χρεόγραφα ή άλλες εξασφαλίσεις (Securities) σε αυτές. 

 

3.42 Να προβαίνει σε οποιοδήποτε διακανονισμό με οποιοδήποτε 

Κυβέρνηση ή Αρχή, Δημοτική, Τοπική ή άλλη η οποία θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι συντείνει στην εξυπηρέτηση των 

σκοπών της Εταιρείας ή κάποιου από αυτούς να προσπορίζεται 

από αυτόν τον διακανονισμό παραχωρήσεις, δικαιώματα ή 

προνόμια τα οποία όλα κάθε ένα ξεχωριστά ή Εταιρεία θα 

επιθυμεί να αποκτήσει και επεξεργασθεί και να συμμορφώνεται 

με αυτούς τους διακανονισμούς, δικαιώματα, προνόμια και 

παραχωρήσεις. 

3.43 Να επιδιώξει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε 

οιονδήποτε κράτος ή μέρος και να συμμορφωθεί με οιουσδήποτε 

αναγκαίους ή εξυπηρετικούς όρους προς τον σκοπό της 

εξασφαλίσεως της λειτουργίας της Εταιρείας με αυτό το κράτος ή 
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μέρος και να εγκαθιδρύσει τοπικούς αντιπροσώπους ή γραφεία 

σε αυτούς για την διεξαγωγή των εργασιών της. 

 

3.44 Να διορίζει και να προσλαμβάνει υπαλλήλους, υπηρέτες, 

εργάτες, προσωπικό, αντιπροσώπους ή άλλα πρόσωπα σε σχέση 

με τις εργασίες της Εταιρείας. 

 

3.45 Να αμοίβει οιονδήποτε πρόσωπον ή οίκο προσφέροντα 

υπηρεσία στην Εταιρεία είτε διά πληρωμής χρημάτων είτε δι 

απονομής μετοχών ως εξοφλημένες εξ ολοκλήρου ή εν μέρει είτε 

διά παραχωρήσεως μερίσματος ή συμφέροντος στα κέρδη της 

Εταιρείας. 

 

3.46 Να δανείζει ή προκαταβάλλει χρήματα σε τέτοια πρόσωπα και 

υπό τέτοιους όρους ως ήθελε φανεί σκόπιμο και ειδικά στα μέλη 

της, στους πελάτες και σε πρόσωπα συναλλασσόμενα με την 

Εταιρεία. 

 

3.47 Να παρέχει αποζημιώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους, 

περιλαμβανομένης της υποθηκεύσεως και επιβαρύνσεως της 

περιουσίας της Εταιρείας υπό μορφή εξασφαλίσεως δανείου σε 

τρίτους και/ή εγγυήσεως προς αυτούς. Η παροχή τέτοιας 

αποζημιώσεως ή εγγυήσεως αποτελεί αυταπόδεικτον και 

διαμφισβήτητον γεγονός ότι έγινε προς το συμφέρον και/ή διά 

την παραγωγήν των σκοπών της Εταιρείας. 

 

3.48 Να δανείζεται ή εξευρίσκει ή ασφαλίζει την πληρωμή χρημάτων 

για τους σκοπούς της εργασίας της Εταιρείας και προς τον σκοπό 

αυτό να υποθηκεύει και επιβαρύνει την επιχείρηση και όλη ή 

οποιοδήποτε μέρος της ακίνητης ή κινητής περιουσίας της, 

παρούσας ή μελλοντικής με οιονδήποτε τόπο ή Εταιρεία ήθελε 

κρίνει πρέπον περιλαμβανομένης της εκδόσεως στην ονομαστική 

αξία ή σε αυξημένη αξία ή σε αξία κάτω της ονομαστικής, 

ομολόγων (Debentures) ή μεριδίων (stock) διηνεκών ή άλλως, 

επιβαρυνόντων το όλο ή μέρος της περιουσίας της Εταιρείας 

(παρούσας ή μελλοντικής) περιλαμβανομένου του εκάστοτε μη 

κληθέντος κεφαλαίου και επιπροσθέτως ή περαιτέρω να 

εξασφαλίζει οποιεσδήποτε ασφάλειες της Εταιρείας με 
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καταπίστευμα (trust) ή με άλλη ασφάλιση να αγοράζει, ανακτά ή 

άλλως αποπληρώνει οποιεσδήποτε των ως άνω ασφαλίσεων. 

 

3.49 Να εκδίδει, δέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί, και εκτελεί 

γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές και άλλα έγγραφα 

πληρωτές εις διαταγήν ή στον κομιστή. 

 

3.50 Να αγοράζει, λαμβάνει υπό μίσθωση ή επ ανταλλαγή, 

ενοικοιάζει, ή άλλως αποκτά, χρησιμοποιεί και κατέχει, ή 

υποθηκεύει, πωλεί, δωρίζει ή άλλως αποξενεί οποιαδήποτε 

περιουσία ή οποιαδήποτε συμφέροντα, οποιαδήποτε ακίνητα 

κτίρια, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, 

μηχανήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εγκαταστάσεις, 

εμπορεύματα ή οποιαδήποτε περιουσία ακίνητη ή κινητήν και 

οποιουδήποτε είδους. 

 

3.51 Να ανεγείρει, κατασκευάζει, αρχίζει την κατασκευή, μεγεθύνει, 

μετατρέπει και διατηρεί οποιαδήποτε κτίρια, έργα και 

μηχανήματα αναγκαία ή προσφορά για τους σκοπούς της 

Εταιρείας. 

 

3.52 Να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη η οποία θα συμβάλλει ή θα 

είναι απαραίτητη προς επιτυχία των πιο πάνω σκοπών ή κάθε 

ενός από αυτούς ξεχωριστά. 

 

3.53 Να διεξάγει τας εργασίας εταιρείας επενδύσεως (investment 

holding company) kαι δια τον ως άνω σκοπόν να αποκτά και να 

κατέχη ως επένδυσιν ακίνητον περιουσία, μετοχάς μερίδια 

(debentures), ομόλογα (debentures) ομόλογα άνευ εγγυήσεως 

(debentures debentures), γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια (notes), 

υποχρεώσεις και εξασφαλίσεις εκδοθείσας ή μη εγγυημένας ή μη 

θπό οιασδήποτε Κυβερνήσεως ή δημοσίου σώματος ή δημόσιας 

αρχής εις οιονδήποτε μέρος του κόσμου, να αποκτά οιανδήποτε 

τοιάυτην ακίνητον περιουσίαν και οιασδήποτε τοιαύτας μετοχές, 

μερίδια, ομόλογα, ομόλγα άνευ εγγυήσεως, γραμμάτια, 

τραπεζογραμμάτια, υποχρεώσεις ή εξασφαλίσεως δι’αρχικής 

εγγραφής συμβάσεως, προσφοράς, αγοράς, ανταλλαγής ή άλλως 

και είτε πλήρως εξοφληθείσας είτε μη και να εγγράφηται δια 
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ταύτα υπό τιούτους όρους και πρόνοιας ως ήθελε θεωρηθή 

κατάλληλον και να ενασκή και επιβάλλει άπαντα τα δικαιώματα 

και εξουσίας τα απονεμόμενα εις ή προσκύπτοντα και της 

ιδιοκτησίας οιασδήποτε τοιαύτης ακινήτου περιουσίας και 

οιωνδήποτε τοιούτων μετοχών, μεριδίων, ομολόγων, ομολόγων 

άνευ εγγυήσεως, γραμματίων, τραπεζογραμματίων, 

υποχρεώσεων ή εξασφαλίσεων. 

 

3.54 Όπως λαμβάνει και δανείζεται χρήματα για έκδοση μετοχών, 

χρεογράφων, χρεωστικών γραμματίων, χρεωστικών ομολόγων, 

γραμματίων, φορτωτικών, αξιογράφων, σημειωμάτων 

καταθέσεως και κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να υπογράφει 

και εξασφαλίζει κάθε τέτοια έκδοση. Να επενδύει τα χρήματα που 

λαμβάνει ή δανείζεται και να κατέχει και συναλλάσσεται 

χρεόγραφα, μετοχές, αξιόγραφα, χρεωστικά γραμμάτια, 

χρεωστικά ομόλογα, υποχρεώσεις, σημειώματα εξασφαλίσεις 

προς όφελος της ίδιας της εταιρείας ή του συγκροτήματος των 

συγγενικών εταιρειών. 

 

 

3.55 Όπως αποκτά, αγοράζει, πωλεί, μεταπωλεί, εμπορεύεται, 

διαπραγματεύεται παντός είδους μετοχές ιδιωτικής ή δημόσιας 

εταιρείας, οργανισμού ή τράπεζας και γενικά κάθε νομικού 

προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού προς όφελος της ίδιας της 

εταιρείας ή του συγκροτήματος των συγγενικών εταιρειών. 

Περαιτέρω η με κάθε τρόπο και η εις οιονδήποτε μέρος του 

κόσμου αγορά, πώληση, μεταπώληση, εμπορία, διαπραγμάτευση 

παντός είδους και περιγραφής αξιογράφων. 

 

3.56 Να διεξάγει είτε από μόνη είτε από κοινού μαζί με άλλους 

εργασίες σε σχέση με τη δημιουργία, ανάπτυξη, μετατροπή, 

αξιολόγηση, πώληση, ενοικίαση, ιδιοκτησία και εφαρμογή 

λογισμικών προγραμμάτων (software) για την ανάλυση, 

επεξεργασία, αξιολόγηση και εκμετάλλευση και/ή άλλως πως 

χρήση πληροφοριών για την αξιολόγηση της κατάστασης, 

διάγνωσης και θεραπείας ασθενών. 
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3.57 Να διεξάγει και/ ή παρέχει και/ ή αξιολογεί συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και/ ή γνωμοδοτήσεις από και σε οργανισμούς, 

εταιρείες, κέντρα, νοσοκομεία, κλινικές και άλλους φορείς, τόσο 

στον κρατικό / δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα οι 

οποίοι εμπλέκονται στο τομές της υγείας, ως επίσης και να 

παρέχει γνωματεύσεις και/ ή συμβουλές σε θέματα σχετικά με τα 

μέσα και μεθόδους, συστήματα, ανάλυση πληροφοριών σε σχέση 

με παντός είδους αναγκαίους σκοπούς για την διεξαγωγή των 

εργασιών της εταιρείας. 

 

3.58 Να διεξάγει εξετάσεις βιολογικών δειγμάτων με τη χρήση 

χημικών, βιολογικών, φυσικοχημικών, μικροσκοπικών, 

ανασοβιολογικών ή ραδιοανοσοβιολογικών μεθόδων ή 

οιονδήποτε άλλων συναφών εξετάσεων με σκοπό τη συλλογή και 

ανάλυση πληροφοριών σε σχέση με την πρόληψη, διάγνωση 

και/ή παρακολούθηση ασθενών. 

 

3.59 Να εισάγει, εξάγει, κατασκευάζει, πωλεί, ενοικιάζει, διαθέτει, 

αναπτύσεει, δημιουργεί και εμπορεύεται παντός είδους 

προγράμματα (software) ηλεκτρονικής πληροφορικής κα/ή 

μικροϋπολογιστών σε οποιοδήποτε τομές της ιατρικής και/ή σε 

οποιοδήποτε άλλο τομέα εμπορικής δραστηριότητας και να 

δημοσιεύει και/ή πωλεί και/ή εμπορεύεται και/ή άλλως διαθέτει 

τα προγράμματα και/ή τις αναλύσεις αποτελεσμάτων και/ή 

καταστάσεις πληροφοριών σε σχέση με στατιστικές ιατρικές 

έρευνες για την διάγνωση και θεραπεία ασθενών. 

 

3.60 Να διεξάγει την επιχείρηση δημιουργίας ιστοσελίδων στο 

διαδίκτυο έναντι αμοιβής που θα περιλαμβάνει δημιουργία, 

σχεδιασμό δομής, φωτογραφίες, λογότυπο, αρχική σελίδα, 

σχεδιασμό και ετοιμασία ιστοσελίδων, επιλογή γλώσσας, 

διαχείριση περιεχομένου, καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης, 

εγκατάσταση και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που σχέση 

έχουν με την δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

 

3.61 Να δημιουργεί προτάσεις και να υποβάλλει αυτές σε αρμόδια 

κυβερνητικά ά άλλα τμήματα ή κέντρα είτε στην Κύπρο είτε στο 

εξωτερικό, με σκοπό και στόχο να λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά 



 

 13 

προγράμματα, καθώς και σε προγράμματα ανάπτυξης 

επιχειρήσεων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Νοείται ότι: 

 

Α. Ανεξαρτήτως όλων των πιο πάνω διαλαμβανόμενων σκοπών. όλες οι 

επιχειρήσεις της Εταιρείας θα δύναται να διεξάγονται τόσο εντός όσο 

και εκτός Κύπρου. 

 

Β. Κανένα από τα περιεχόμενα πιο πάνω θα εμποδίζει όπως η διοίκηση 

και ο έλεγχος διεξαγωγής των εργασιών της Εταιρείας θα βρίσκεται 

στην Κύπρο, καθώς επίσης οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ήθελε 

επιτραπεί από τις αρμόδιες Κυβερνητικές Αρχές. 

 

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη. 

 

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €1.000 διαιρεμένο σε 1.000 

μετοχές εκ €1.00 εκάστη. Οι μετοχές στο αρχικό ή σε οιονδήποτε 

αυξημένο κεφάλαιο δύνανται να διαιρεθούν σε διάφορες τάξεις και 

δύνανται να δοθούν σε αυτές αντιστοίχως οιαδήποτε δικαιώματα, 

προνόμια, όροι ή περιορισμοί προτιμήσεως ή ειδικώς όσον αφορά τα 

μερίσματα, κεφάλαιο, δικαιώματα ψήφου ή άλλως πως. 

   

  

 

 

  


