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ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

INTERNATIONAL COMMITTEE FOR PROPERTY
PROTECTION (ICPP) LIMITED
1.

Το όνομα της Εταιρείας (στη συνέχεια καλούμενη η “Εταιρεία”) είναι
INTERNATIONAL COMMITTEE FOR PROPERTY PROTECTION (ICPP) LIMITED.

2.

Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.

3.

Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
(1)

Να προωθεί την προστασία της ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της
πνευματικής ιδιοκτησίας, σε όλο τον κόσμο με τη συνεργασία κρατικών και
μη κρατικών δομών, και σε κατάλληλες περιπτώσεις, να συνεργάζεται με
διεθνείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, όσον αφορά
την προστασία δικαιωμάτων.

(2)

Να στηρίζει ιδιοκτήτες, δημιουργούς και συγγραφείς στη δημιουργική τους
δραστηριότητα, και να προστατεύει δικαιώματα ιδιοκτησίας και να ενισχύει
τη διεθνή νομική βάση για όλους τους τομείς της ιδιοκτησίας.

(3)

Να στηρίζει και να προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία και τα
δικαιώματα των δημιουργών και συγγραφέων σε αποζημίωση, να
προστατεύει τα οικονομικά και επαγγελματικά τους συμφέροντα, την τιμή
και την αξιοπρέπειά τους με νόμιμο τρόπο.

(4)

Να δημιουργεί ή/και να συμμετέχει στη δημιουργία ενός διεθνούς
εμπορικού διαιτητικού δικαστηρίου για την επίτευξη των σκοπών της,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το εθνικό δίκαιο και τους κανονισμούς
διαιτησίας, με τη συμφωνία των ιδρυτικών μελών τέτοιου δικαστηρίου.

(5)

Να διατηρεί δημόσια και μη δημόσια μητρώα πνευματικών δικαιωμάτων,
βάσεις δεδομένων πνευματικών δικαιωμάτων και προτεραιοτήτων,
ταξινομημένους καταλόγους και λίστες, δεδομένα που αφορούν
πνευματικά δικαιώματα κα πνευματική ιδιοκτησία, ατομική ιδιοκτησία,
προτεραιότητα εγγραφής δικαιωμάτων τόσο σε έγγραφη όσο και σε
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ψηφιακή μορφή.
(6)

Να αναπτύσσει την έννοια της συνεργασίας των δημιουργών,
συγγραφέων, των ιδιοκτητών, των εφευρετών, των καινοτόμων και των
δημιουργικών μυαλών προς όφελος όλης της ανθρωπότητας, την
ανταλλαγή εμπειρίας, τη συνδρομή στην εισαγωγή και εξάπλωση νέων και
προοδευτικών ιδεών, εφευρέσεων, δειγμάτων, τεχνολογιών, τύπων,
τεχνικών και άλλων μοντέλων δημιουργικότητας του ατόμου και του
προσωπικού.

(7)

Να επεκτείνει ελεύθερα πληροφορίες για τη δραστηριότητα
συμπεριλαμβανομένου μέσω της βοήθειας του διαδικτύου.

(8)

Να οργανώνει δημόσιες συζητήσεις (forums), συνέδρια, σεμινάρια και
άλλες δημόσιες εκδηλώσεις στα πλαίσια του προφίλ των δραστηριοτήτων
της.

(9)

Να εδραιώνει μέσα μαζικής ενημέρωσης και να διεξάγει εκδοτική
δραστηριότητα με στόχο την προώθηση των σκοπών της.

της,

(10) Να αντιπροσωπεύει και να προστατεύει τα δικαιώματά της, τα νόμιμα
συμφέροντα των μελών της και άλλων πολιτών σε δικαστικούς, κρατικούς,
διεθνή, τοπικούς, νομικούς και δημόσιους οργανισμούς και δομές.
(11) Να προωθεί τις πρωτοβουλίες της σε διάφορους χώρους της δημόσιας
ζωής και να κάνει προσφορές σε διάφορες διεθνή, κρατικές, μη
κυβερνητικές και δημόσιες δομές και οργανισμούς.
(12) Να δέχεται χρήματα από δωρεές και άλλες πηγές, νοούμενου ότι θα
χρησιμοποιηθούν για την προαγωγή και την προώθηση των σκοπών της
Εταιρείας ή άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.
(13) Να συλλέγει και να οργανώνει την συλλογή κεφαλαίων και να δέχεται
δωρεές, συνεισφορές, χρεόγραφα ή άλλη ακίνητη ιδιοκτησία και
περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε μορφής και να τα κρατά και να τα
διαχειρίζεται για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς, με τέτοιο
τρόπο που θα αποφασίζει η Εταιρεία από καιρό σε καιρό.
(14) Να αγοράζει, αποκτά με ανταλλαγή, δωρεά, ενοικίαση, εκχώρηση,
παραχώρηση, μεταβίβαση, κατοχή, άδεια, οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη
ιδιοκτησία και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παντός είδους που
μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αναγκαίο και κατάλληλο για την προαγωγή
των σκοπών της και να ανεγείρει, να διατηρεί και να κατασκευάζει κτίρια
για τις δραστηριότητες της Εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
(15) Να πουλά, διαχειρίζεται, ενοικιάζει, υποθηκεύει ή άλλως πως να διαθέτει
όλο ή μέρος της περιουσίας της Εταιρείας, νοουμένου ότι θα εξυπηρετεί
την προώθηση των σκοπών της.
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(16) Να δανείζεται ή να συγκεντρώνει χρήματα για τους σκοπούς της Εταιρείας,
κάτω από τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως κρίνεται σκόπιμο.
(17) Να αποκτά, χρησιμοποιεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει ή με οποιοδήποτε τρόπο να
διαχειρίζεται και να διαθέτει δικαιώματα, προνόμια και άδειες,
οποιασδήποτε φύσης, σχετικά με οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία
ή με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή δραστηριότητα κάθε είδους.
(18) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, που μπορεί να
γίνουν ή να προκύψουν όσον αφορά την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση
της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να θεωρήσει ως
προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες πιθανόν να γίνουν πριν από
την εγγραφή και με σκοπό την εγγραφή της Εταιρείας, περιλαμβανομένων
της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που χορηγήθηκαν για έξοδα
διαφημίσεων, των φόρων, των προμηθειών για την εξασφάλιση διάθεσης
χρεογράφων (underwriting commissions), των μεσιτικών, των εξόδων
εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των υπαλλήλων και άλλων
παρόμοιων δαπανών, καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση
και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή
άλλων σωμάτων, ή δαπανών που έχουν σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση
ή εργασία που ασκήθηκε ή έγινε πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, τις
οποίες η Εταιρεία πιθανόν να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.
(19) Να εγκαθιστά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα,
περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια,
με ή χωρίς την δημιουργία νομικής οντότητας, και να τα ρυθμίζει και να τα
καταργεί.
(20) Να προσλαμβάνει, να πληρώνει και να προσδιορίζει τους όρους
απασχόλησης των αξιωματούχων, διευθυντών και οποιοδήποτε άλλων
ατόμων, των οποίων οι υπηρεσίες θεωρούνται απαραίτητες ή κατάλληλες
για την εκπλήρωση και πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και να τερματίζει την απασχόληση
τέτοιων ατόμων.
(21) Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων που απασχολούνται στην
Εταιρεία (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων της Εταιρείας), ή των
προσώπων που απασχολούνταν προηγουμένως σε αυτήν ή σε πρόσωπα
που διαδέχτηκε στις επιχειρήσεις της η Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων
και των αξιωματούχων, ή των προσώπων που απασχολούνται σε κάποια
εξαρτώμενη ή συγγενική (allied) ή συμβλημένη (associated) εταιρεία)
καθώς και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους,
με
χρηματικά
χορηγήματα,
συντάξεις
ή
άλλες
πληρωμές
(περιλαμβανομένων και των πληρωμών για ασφάλιστρα) να συνιστά,
βοηθά ή με άλλο τρόπο ενισχύει, οποιαδήποτε καταπιστεύματα (trusts),
ταμεία ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθώς και
αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή
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σκοπούς, που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις για να τύχουν της βοήθειας ή
της ενίσχυσης της Εταιρείας λόγω της φύσης ή του τόπου των εργασιών
της ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
(22) Να εγκαθιδρύει, προάγει την ίδρυση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να
βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση και γενικά οντότητες με ή χωρίς
νομική προσωπικότητα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και να παίρνει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφώνεται με τους τοπικούς
κανονισμούς που διέπουν τέτοια οντότητα και τις δραστηριότητες της.
(23) Να ζητά, προάγει και επιτυγχάνει την ψήφιση οποιουδήποτε Νόμου, την
έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού,
την έγκριση απόφασης, καταστατικού, την εξασφάλιση οποιασδήποτε
παραχώρησης, δικαιώματος, προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε
άδειας, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία να επιτύχει
οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να κάμει οποιαδήποτε τροποποίηση
σε ολόκληρη τη διάρθρωση της ή για οποιοδήποτε άλλο ωφέλιμο, κατά
την κρίση της Εταιρείας, σκοπό. Να αντιτάσσεται σε όλες τις διαδικασίες ή
αιτήσεις που ενδέχεται να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της
Εταιρείας και να συνάπτει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με
οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη).
(24) Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται από το
Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη
της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως
πράκτορας, επίτροπος (trustee), εντολέας ή εντολοδόχος, υπεργολάβος ή
αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω
πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων άλλων
προσώπων.
(25) Γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών
από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω ή την προώθηση και
ανάπτυξη της Εταιρείας.
Οι σκοποί που αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο της παραγράφου
αυτής, πρέπει να ερμηνεύονται με τον πιο πλατύ τρόπο δίχως περιορισμούς και
εκτός αν προκύπτει καθαρά από το κείμενο κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να μην
περιορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά ή συμπέρασμα
που εξάγεται από οποιαδήποτε τέτοια υποπαράγραφο ή από τους όρους
οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή από το όνομα της Εταιρείας. Αυτές οι
υποπαράγραφοι, οι σκοποί που καθορίζονται σε 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 της παρέχονται από μία ή περισσότερες από τις
υποπαραγράφους που αναφέρονται και να εκπληρώνει ή να δοκιμάζει να
εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτές.
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4.

Τα εισοδήματα και η περιουσία της Εταιρείας από όπου και αν προέρχονται θα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση των σκοπών της, όπως αυτοί
αναφέρονται στο παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο, και θα απαγορεύεται η πληρωμή
μερίσματος, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στα μέλη της Εταιρείας.
Νοείται ότι δεν θα απαγορεύεται η «καλή τη πίστη» πληρωμή από το Διοικητικό
Συμβούλιο σε οποιοδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή σε οποιοδήποτε μέλος της
Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία και η πληρωμή ενοικίου για
υποστατικά που ενοικιάζονται από την Εταιρεία από οποιοδήποτε μέλος της
Εταιρείας.

5.

Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

6.

Κάθε μέλος της Εταιρείας αναλαμβάνει να συνεισφέρει στο ενεργητικό της
Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισής της ενώ είναι μέλος, ή εντός ενός έτους
μετά, για πληρωμή των χρεών ή υποχρεώσεων της Εταιρείας που
δημιουργήθηκαν πριν παύσει να είναι μέλος και για τα έξοδα, επιβαρύνσεις και
δαπάνες της εκκαθάρισης και για την προσαρμογή των δικαιωμάτων των
συνεισφορέων, μεταξύ τους, τέτοιο ποσό που δυνατό να απαιτηθεί και που δεν
υπερβαίνει τα €1000 (χίλια ευρώ).

7.

Σε περίπτωση διάλυσης ή εκκαθάρισης της Εταιρείας, οποιαδήποτε περιουσιακά
στοιχεία παραμένουν για οποιοδήποτε λόγο, μετά την ικανοποίηση όλων των
χρεών και των υποχρεώσεων της Εταιρείας, δεν θα καταβάλλονται ή δεν θα
διανέμονται μεταξύ των μελών αυτής, αλλά θα εκχωρούνται ή θα μεταφέρονται
σε άλλο οργανισμό ή οργανισμούς οι οποίοι θα είναι εγκεκριμένα φιλανθρωπικά
ιδρύματα οπουδήποτε και αν βρίσκονται και/ή προς την Κυπριακή Δημοκρατία
και/ή προς Κρατικές Υπηρεσίες, όπως θα καθοριστεί από τα μέλη της Εταιρείας
πριν ή κατά το χρόνο της διάλυσης.
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Εμείς, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των οποίων γράφονται πιο κάτω, επιθυμούμε να
ιδρύσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο.
ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

TREATGOLD INVESTMENTS LIMITED
Αρ. Εγγραφής ΗΕ 320980
Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών
Αρμενίας 35,
ZITA BUILDING, 6ος όροφος, γραφείο 601,
2003, Λευκωσία, Κύπρος
EUROPEAN ASSOCIATION OF INDEPENDENT JOURNALISTS A.S.B.L.
Αρ. Εγγραφής F244
Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός
24, Avenue Monterey,
L-2163, Λουξεμβούργο

Χρονολογήθηκε την _____ ημέρα του _________________, 2014
Μάρτυρας των ως άνω υπογραφών:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

Σελίδα 6 από 6

