
 
(ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 

Στο Επαρχιακό Δικαστήριο ………………… 
Αναφορικά με τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμο 7(Ι)/ 1998 (όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και αναφορικά με την εταιρεία  ……………………..……......................... με 
Αρ.Εγγραφής………………….. 

 
 

Ε Ν Ο Ρ Κ Η  Δ Η Λ Ω Σ Η 
 
(Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει) 

 
 

Ο/Η υποφαινόμενος/η ………………….…………………………., με αρ. ταυτότητας ………………. 

και διεύθυνση………………………………………………………………..……,  Γραμματέας / 

Διευθυντής της εταιρείας ………………….………………… με Αρ.Εγγραφής………………… (στο 

εξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία») δηλώνω ενόρκως ότι: 

 

1. Η Εταιρεία προτίθεται να αποκτήσει ……………………………………… (ολογράφως) 

μετοχές στην αδειούχο εταιρεία ………………….…………………….……… με 

Αρ.Εγγραφής ……………………, ονομαστικής αξίας €………….. η κάθε μία, μόλις δοθεί η 

συγκατάθεση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. 

 
2. Η Εταιρεία προτίθεται να αποκτήσει τις προαναφερθείσες μετοχές από την/τον 
…………………………………………………………… (…………..… μετοχές, ποσοστό ………...…%) και 
την/ τον………………………………………………………..………(……………….. μετοχές, ποσοστό 
…………%), υφιστάμενους μέτοχους της αδειούχου εταιρείας. 

 

3. Μετά την απόκτηση των μετοχών αυτών, η Εταιρεία θα κατέχει συνολικά 
…………………..……. μετοχές στην αδειούχο εταιρεία ……………………………..., που 
αντιστοιχεί με ποσοστό ………... του μετοχικού της κεφαλαίου, μερίδιο που δεν 
συγκρούεται με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας. 

 

4. Η Εταιρεία θα είναι αποκλειστικός κύριος των πιο πάνω μετοχών στην αδειούχο 
εταιρεία και δε θα τις κατέχει ως εντολοδόχος τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. 

 
5. Η απόκτηση των μετοχών αυτών από την Εταιρεία δεν προσκρούει στις διατάξεις 
του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/ 1998 (όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), τις  οποίες η Εταιρεία μελέτησε επισταμένως και 
γνωρίζει καλά. 
 
6.   Α. Η Εταιρεία κατέχει και / ή ελέγχει την/τις εξής άλλη/ες άδεια/ες παρόχου 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων - τηλεοπτικού ή/και ραδιοφωνικού 
οργανισμού:  



     Όνομα oργανισμού/ών:…….………………………………………..……………………………………………. 
 

 
          Β. Η Εταιρεία δεν κατέχει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο άλλη/ες άδεια/ες  

παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων  - τηλεοπτικού ή/και ραδιοφωνικού 
οργανισμού. 

 
7. Η Εταιρεία κατέχει / δεν κατέχει ποσοστό μετοχών ως ακολούθως: 
 

Μέσο Ποσοστό 

Ραδιοφωνικός/οι  οργανισμός/οι ………………………………..…………....  

Τηλεοπτικός/οι  οργανισμός/οι ……………………………………..…...........  

Εκδοτικός/οι  Οίκος/οι……………………………………………………………....  

Εφημερίδα/ες……………………………………………………………………...  

Περιοδικό/ά……………………………………………………..………………....  

Σύνολο  

 
 
8. Όλα τα πιο πάνω ορκίζομαι και καταθέτω ενόρκως ότι είναι ορθά και αληθή. 

 
 
 

        
Ο/Η ΕΝΟΡΚΩΣ ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 
 

 

                                         
………………………………. 
 
Ορκίστηκε και υπέγραψε ενώπιόν μου 

στο Επαρχιακό Δικαστήριο ……….. 

σήμερα την …………………… 

……………………. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 

 
Σφραγίδα Εταιρείας: ……………………….. 

 


