
Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002, 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 87(Ι) του 2002  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ  

ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—  

(α) «Οδηγία 88/627/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση 
σημαντικής συμμετοχής σε εταιρεία, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε 
χρηματιστήριο αξιών» (EE L 348 της 17.12.1988, σ. 0062), 

 

(β) «Οδηγία 80/390/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1980 περί συντονισμού 
των όρων καταρτίσεως, ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει 
να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών» (EE L 100 
της 17.04.1980, σ..0001), 

 

(γ) «Οδηγία 89/298/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 1989 για το συντονισμό 
των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου, που πρέπει 
να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες» (EE L 124 
της 05.05.1989, σ. 0008), 

 

(δ) «Οδηγία 79/279/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 περί του συντονισμού 
των όρων εισαγωγής κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών» (EE L 066 της 
16.03.1979, σ. 0021), 

 

(ε) «Οδηγία 90/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 1990 για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 80/390/ΕΟΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των ενημερωτικών 
δελτίων για τη διάθεση τίτλων στο κοινό, ως ενημερωτικών δελτίων εισαγωγής σε 
χρηματιστήριο αξιών» (EE L 112 της 03.05.1990, σ. 0024), 

 

(στ) «Οδηγία 87/345/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 80/390/ΕΟΚ περί του συντονισμού των όρων κατάρτισης, ελέγχου και 
διάδοσης του ενημερωτικού δελτίου, που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή 
κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών» (EE L 185 της 04.07.1987, σ. 0081), 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως του 2002 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

14(Ι) του 1993  
32(Ι) του 1993  
91(Ι) του 1994  
45(Ι) του 1995  
74(Ι) του 1995  
50(Ι) του 1996  
16(Ι) του 1997  
62(Ι) του 1997  
71(Ι) του 1997  
83(Ι) του 1997  
29(Ι) του 1998  
137(Ι) του 1999 
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137(Ι) του 1999 
19(Ι) του 2000 
20(Ι) του 2000 
39(Ι) του 2000 
32(Ι) του 2000 
42(Ι) του 2000 
49(Ι) του 2000 
50(Ι) του 2000 

136(Ι) του 2000 
137(Ι) του 2000 
141(Ι) του 2000 
142(Ι) του 2000 
175(Ι) του 2000 

9(Ι) του 2001 
37(Ι) του 2001 
 43(Ι) του 2001 
66(Ι) του 2001 
79(Ι) του 2001 
 80(Ι) του 2001 
81(Ι) του 2001 
82(Ι) του 2001 

105(Ι) του 2001 
119(Ι) του 2001 
120(Ι) του 2001 

1(Ι)του 2002. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 (α) Με την προσθήκη στη δέουσα αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών:

  
«'κράτος-μέλος' σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»· 

 «'Χρηματιστής' για σκοπούς του παρόντος Νόμου σημαίνει το μέλος του 
Χρηματιστηρίου κατά την έννοια του άρθρου 34.»· 

 (β) με τη διαγραφή του κόμματος μετά τη λέξη «μετοχές» από την ερμηνεία του όρου 
«τίτλοι» (πρώτη γραμμή), και τη μετά τη λέξη αυτή ένθεση των λέξεων και του 
κόμματος «ή τους παραστατικούς τίτλους τους,»· 

 (γ) με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της ερμηνείας του όρου «Μέλος του 
Χρηματιστηρίου» και την προσθήκη αμέσως μετά των λέξεων και του αριθμού «κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 34.». 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: 
«Συνεργασία του 
Συμβουλίου με 
αρμόδιες εποπτικές 
αρχές της 
αλλοδαπής. 
Απόρρητο. 
Υποχρέωση προς 
εχεμύθεια. 

20.—(1) Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο δύναται 
να συνεργάζεται με αρμόδιες εποπτικές αρχές που έχουν ανάλογες 
αρμοδιότητες στην αλλοδαπή και να ανταλλάσσει με αυτές τις αναγκαίες για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πληροφορίες, νοουμένου ότι οι 
κοινοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται στο κράτος που εδρεύουν οι αρχές 
αυτές από εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, τουλάχιστον 
ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο. 

  (2) Οι παρασχεθείσες προς το Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού πληροφορίες είναι εμπιστευτικής φύσεως και απαγορεύεται η 
κοινοποίησή τους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής 
της αλλοδαπής που τις ανακοίνωσε και, στην περίπτωση αυτή, μόνο για τους 
σκοπούς για τους οποίους η αρχή αυτή έδωσε τη συγκατάθεσή της. 

  (3) Η ανακοίνωση από το Συμβούλιο πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως 
σε αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου δε συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και 
τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. 
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(4) Σε περίπτωση αίτησης για εισαγωγή τίτλων στο Χρηματιστήριο, που περιέχει το 
δικαίωμα συμμετοχής στο κεφάλαιο του εκδότη, από εκδότη που έχει την εγγεγραμμένη 
έδρα του σε άλλο κράτος-μέλος και, νοουμένου ότι οι σχετικοί τίτλοι έχουν ήδη εισαχθεί σε 
χρηματιστήριο αυτού του κράτους, το Συμβούλιο οφείλει να ενεργήσει σε σχέση με την 
αίτηση αυτή, μόνο αφού συμβουλευθεί τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους-μέλους 
όπου βρίσκεται η εγγεγραμμένη έδρα του εκδότη. 

 

(5) Όλα τα πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει Μέλη του Συμβουλίου ή που ασκούν 
ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στο Χρηματιστήριο σχετική με τις αρμοδιότητές τους και 
όλα τα πρόσωπα που λαμβάνουν γνώση ένεκα της θέσης τους ή κατά την άσκηση των 
υπηρεσιακών τους καθηκόντων, πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως κατά τις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου— 

 

(α) Έχουν υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου·  

(β) οφείλουν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για την άσκηση 
των καθηκόντων τους· 

 

(γ) οφείλουν να μη χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για προσπορισμό ωφέλειας 
είτε των ιδίων είτε τρίτων προσώπων, σχετιζομένων ή μη με την αγορά αξιών· 

 

(δ) οφείλουν να μην κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές:  

Νοείται ότι, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο στην έκταση που η 
κοινοποίησή τους επιβάλλεται δυνάμει νόμου ή δικαστικού διατάγματος ή είναι αναγκαία 
στα πλαίσια διοικητικής προσφυγής που αφορά στην άσκηση των καθηκόντων των πιο 
πάνω προσώπων ή εφόσον αυτές συνιστούν στοιχεία αποδεικτικά της τέλεσης ποινικού ή 
πειθαρχικού αδικήματος. 

 

(6) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά ποινικό αδίκημα, για το 
οποίο ο παραβάτης σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
τα δύο έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 5.000) ή 
και με τις δύο αυτές ποινές, και περαιτέρω προκειμένου περί δημόσιων υπαλλήλων, 
συνιστά και πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο ο παραβάτης τιμωρείται μέχρι και με 
απόλυσή του από τη δημόσια υπηρεσία. 

 

(7) Πρόσωπο, που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
ευθύνεται επιπρόσθετα και για κάθε ζημιά που προσγίνεται σε τρίτους, ένεκα της πράξεως 
ή της παραλείψεως, που στοιχειοθετεί το αδίκημα.». 

 

4. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) 
αυτού, των λέξεων «τράπεζες ή» (πρώτη γραμμή). 

Τροποποίηση του 
άρθρου 33 του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση σε αυτό των λέξεων 
«επί χρηματιστηριακών πραγμάτων» αμέσως μετά τη λέξη «χρηματιστή» στην πρώτη και 
τέταρτη γραμμή. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 40 του βασικού 

νόμου. 
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Προσθήκη νέου 
άρθρου 57Α. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 57, του ακόλουθου 
νέου άρθρου 57Α: 

 «Συνεργασία 
εποπτικών 
αρχών 
και αποδοχή 
κοινού 
ενημερωτικού 
δελτίου. 

57Α.—(1) Σε περίπτωση που εκδότης επιδιώκει την ταυτόχρονη ή εντός 
μικρού χρονικού διαστήματος εισαγωγή της ίδιας κατηγορίας τίτλων του σε 
περισσότερα από ένα χρηματιστήρια, που εδρεύουν ή λειτουργούν σε 
κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, το 
σχετικό ενημερωτικό δελτίο ετοιμάζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους- μέλους, στο οποίο ο εκδότης έχει την εγγεγραμμένη έδρα του ή, εάν 
ο εκδότης δεν έχει την εγγεγραμμένη του έδρα σε ένα από τα κράτη-μέλη 
αυτά, ενός από αυτά που επιλέγει ο ίδιος. 

  (2) Η αποδοχή και έγκριση του ενημερωτικού δελτίου γίνεται από τις 
αρμόδιες προς τούτο εποπτικές αρχές του κράτους- μέλους, στο οποίο ο 
εκδότης έχει την εγγεγραμμένη έδρα του ή το οποίο έχει επιλέξει σύμφωνα με 
το εδάφιο (1). 

  (3) Η αποδοχή και έγκριση του ενημερωτικού δελτίου του εκδότη κατά το 
εδάφιο (2) από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές κράτους- μέλους άλλου από τη 
Δημοκρατία, καθιστά το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο αποδεκτό από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή για σκοπούς αποδοχής της αίτησης εισαγωγής 
τίτλων του εκδότη στο Χρηματιστήριο, εφόσον οι αρμόδιες εποπτικές αρχές 
του εν λόγω κράτους έχουν προμηθεύσει το Συμβούλιο και την Επιτροπή με 
πιστοποιητικό αποδοχής και έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου του εκδότη: 

  Νοείται ότι, για να είναι αποδεκτό το ενημερωτικό δελτίο, αυτό θα πρέπει 
να έχει μεταφρασθεί σε γλώσσα που θα είναι αποδεκτή από το Συμβούλιο για 
τη δεδομένη περίπτωση και θα περιλαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες που 
θεωρεί το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγκαίες και χρήσιμες για πληρέστερη 
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με την κυπριακή αγορά, ιδίως 
όσον αφορά μεταξύ άλλων, το φορολογικό καθεστώς των εσόδων από αυτές 
τις αξίες, καθώς και τα στοιχεία του αναδόχου. 

  (4) Όταν εκδότης έχει την εγγεγραμμένη έδρα του στη Δημοκρατία ή έχει 
επιλέξει τη Δημοκρατία ως το κράτος, βάσει της νομοθεσίας του οποίου θα 
καταρτισθεί και εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο με σκοπό να εισάξει τίτλους 
του σε χρηματιστήριο που εδρεύει ή λειτουργεί σε άλλο κράτος-μέλος— 

  (α) Το Συμβούλιο και η Επιτροπή οφείλουν στην περίπτωση εκδότη, οι 
τίτλοι του οποίου είναι ήδη εισηγμένοι ή θα εισαχθούν ταυτόχρονα στο 
Χρηματιστήριο, να προμηθεύσουν τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του εν 
λόγω κράτους- μέλους με πιστοποιητικό αποδοχής και έγκρισης του 
ενημερωτικού δελτίου του εκδότη, εφόσον το δελτίο αυτό 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας· 

  (β) η Επιτροπή οφείλει, στην περίπτωση εκδότη, οι τίτλοι του οποίου 
δεν είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο, να προμηθεύσει τις αρμόδιες 
εποπτικές αρχές του εν λόγω κράτους- μέλους με πιστοποιητικό 
αποδοχής και έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου του εκδότη, εφόσον 
το δελτίο αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας· 
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 (5) Όταν εγκρίνεται ενημερωτικό δελτίο περιορισμένου περιεχομένου 
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 57, το πιστοποιητικό αποδοχής 
δυνάμει του εδαφίου (4) αναφέρει το γεγονός και τους λόγους που 
δικαιολογούν το περιορισμένου περιεχομένου ενημερωτικό δελτίο. 

 

 (6) Όταν εκδότης υποβάλλει αίτηση για έγκριση του ενημερωτικού του 
δελτίου που αφορά την εισαγωγή τίτλων του σε άλλο κράτος-μέλος, 
οφείλει να υποβάλει το προσχέδιο του σχετικού δελτίου που θα 
χρησιμοποιήσει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους-μέλους, στην 
αγορά του οποίου επιζητεί την εισαγωγή των τίτλων του. 

 

 (7) Όπου οι τίτλοι του εκδότη, για τους οποίους επιζητείται η εισαγωγή 
στο Χρηματιστήριο, είτε ταυτόχρονα, είτε εντός μικρού χρονικού 
διαστήματος, αποτέλεσαν το αντικείμενο ενημερωτικού δελτίου, το οποίο 
εγκρίθηκε και κυκλοφόρησε σε άλλο κράτος-μέλος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου αυτού, μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες πριν την 
υποβολή της αίτησης εισαγωγής των τίτλων, τότε, και νοουμένου ότι 
εφαρμόζεται η επιφύλαξη του εδαφίου (3) και σ' αυτή την περίπτωση, το εν 
λόγω ενημερωτικό δελτίο γίνεται αποδεκτό από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή για σκοπούς εισαγωγής των τίτλων του εκδότη στο 
Χρηματιστήριο και το Συμβούλιο και η Επιτροπή δε δύνανται να ζητήσουν 
πρόσθετες πληροφορίες: 

 

 Νοείται ότι, κάθε μεταγενέστερη της κυκλοφορίας του πιο πάνω 
ενημερωτικού δελτίου, σημαντική αλλαγή ή εξέλιξη, η οποία δύναται να 
επηρεάσει την εκτίμηση των επενδυτών για τους τίτλους του εκδότη, θα 
πρέπει να αναγράφεται σε συμπληρωματικό του ενημερωτικού δελτίου 
έγγραφο, το οποίο θα ελέγχεται και εγκρίνεται σύμφωνα με την ίδια 
διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο: 

 

 Νοείται περαιτέρω ότι, τηρουμένων των διατάξεων της ανωτέρω 
επιφύλαξης και της επιφύλαξης του εδαφίου (3), σε περίπτωση αίτησης για 
εισαγωγή στο Χρηματιστήριο τίτλων που έχουν ήδη εισαχθεί σε 
χρηματιστήριο άλλου κράτους-μέλους εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει 
τους έξι προηγούμενους μήνες, το Συμβούλιο και η Επιτροπή οφείλουν να 
επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του εν λόγω κράτους, με 
σκοπό όπου είναι δυνατό, την απαλλαγή του εκδότη από τη σύνταξη νέου 
ενημερωτικού δελτίου.». 

 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 59, του ακόλουθου 
νέου άρθρου 59Α: 

Προσθήκη νέου άρθρου 59Α 
στο βασικό νόμο. 

«Συνεργασία 
εποπτικών 
αρχών. 

59Α. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων του δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 57, 57Α και 59, 
το Συμβούλιο δύναται— 

 (α) Να συνεργάζεται και διαβουλεύεται με τις αντίστοιχες αρμόδιες 
εποπτικές αρχές της αλλοδαπής και να ανταλλάσσει πληροφορίες μαζί τους 
αναφορικά με τους εκδότες· 

 

 (β) να συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρμόδιες εποπτικές αρχές της 
αλλοδαπής όταν εκδότης αιτείται την ταυτόχρονη ή σε μικρό χρονικό 
διάστημα, εισαγωγή των ίδιων τίτλων 
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 του, τόσο στο Χρηματιστήριο όσο και σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, με σκοπό να 
γίνονται όπου είναι δυνατό τέτοιες διευθετήσεις για απλοποίηση και επίσπευση των 
διαδικασιών για εισαγωγή των εν λόγω τίτλων.». 

Τροποποίηση του άρθρου  
60 του βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «συνδεδεμένα με αυτά 
πρόσωπα» (τρίτη γραμμή), και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις «τα καθοριζόμενα 
στο εδάφιο (4) πρόσωπα»· 

 (β) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «συνδεδεμένο με αυτό 
πρόσωπο» (ενδέκατη γραμμή), και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις «καθοριζόμενο 
στο εδάφιο (4) πρόσωπο.». 

 (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού και την αντικατάστασή 
της με την ακόλουθη παράγραφο: 

 «(β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατέχει κατά κυριότητα, είτε το ίδιο προσωπικά, 
είτε μαζί με τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου αυτού πρόσωπα, σε 
ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν και άνω, μετοχές ή τους παραστατικούς τίτλους τους 
με δικαίωμα ψήφου εταιρείας, της οποίας οι τίτλοι έχουν εισαχθεί στο 
Χρηματιστήριο, υποχρεούται τόσο το ίδιο όσο και τα προαναφερθέντα πρόσωπα να 
δηλώσει το γεγονός στην Επιτροπή και το Συμβούλιο κατά τον καθορισμένο τύπο, 
πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης που διεξάγεται την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της αναλήψεως της θέσεώς τους ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, από της καταρτίσεως της συναλλαγής, ως εκ της οποίας 
αποκτήθηκε το πέντε επί τοις εκατόν των μετοχών ή των παραστατικών τίτλων τους 
με δικαίωμα ψήφου. Κατά τον ίδιο τρόπο και μέσα στην ίδια προθεσμία δηλώνεται 
και οποιαδήποτε συναλλαγή των πιο πάνω προσώπων, που αφορά τίτλους της 
εταιρείας αυτής ή τους ανάλογους παραστατικούς τίτλους της. Η ίδια δήλωση 
κοινοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο και στο Γραμματέα του εκδότη των εν λόγω
τίτλων: 

 Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β), ο εκδότης οφείλει 
να παρέχει αμέσως και εξ ιδίας πρωτοβουλίας στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το κοινό εν 
γένει, κάθε πληροφορία που κατέχει σχετικά με τις μεταβολές στη δομή κατοχής του 
κεφαλαίου του από κάθε μέτοχο του που κατέχει κατά κυριότητα, είτε ο ίδιος, είτε μαζί με τα 
καθοριζόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου αυτού πρόσωπα, ποσοστό πέντε τοις εκατόν και 
άνω των μετοχών, ή των παραστατικών τίτλων τους, με δικαίωμα ψήφου του εκδότη.»· 

 (δ) με την ένθεση μετά τη λέξη «σκοπούς» στο εδάφιο (4) αυτού (πρώτη γραμμή) της 
φράσης «του εδαφίου (2) και»· 

 (ε) με την ένθεση στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (4) αυτού της φράσης «στο 
εδάφιο (2) και» πριν από τη φράση «στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) πιο 
πάνω» όπου αυτή συναντάται· και 

 (στ) με τη διαγραφή της ερμηνείας του όρου «πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση» από το 
εδάφιο (4) αυτού και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη ερμηνεία: 

 «'πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση' σημαίνει πρόσωπα που με εναρμονισμένη 
πρακτική ή κατόπιν συμφωνίας συνεργάζονται μεταξύ 
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τους και περιλαμβάνει κατά μαχητό τεκμήριο τις ακόλουθες κατηγορίες 
προσώπων: 

 

(i) το σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας 
οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και στις 
παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού, 

 

(ii) εταιρείες, στις οποίες οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο 
(2) και στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού, κατέχει είτε 
το ίδιο, είτε από κοινού με τα πρόσωπα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), 
(iii), (iv) και (ν) της παρούσας ερμηνείας, τουλάχιστο το είκοσι επί τοις εκατόν των 
δικαιωμάτων ψήφου, 

 

(iii) ταμεία προνοίας επιχείρησης ελεγχόμενης από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στο εδάφιο (2) και στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) του 
άρθρου αυτού, 

 

(iv) ταμεία προνοίας οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) 
και στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού, και 

 

(ν) συνεταίροι οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και 
στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού.». 

 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το άρθρο 70, του ακόλουθου 
νέου άρθρου 70Α: 

Προσθήκη νέου άρθρου 
70Α. 

«Προσφυγή στο Ανώτατο 
Δικαστήριο. 

70Α. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου υπόκεινται στο ένδικο μέσο της 
προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 
του Συντάγματος.». 

 

10. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας με 
άνω και κάτω τελεία στο τέλος της παραγράφου (4) αυτού και την εν συνεχεία προσθήκη 
της ακόλουθης επιφύλαξης: 

Τροποποίηση του άρθρου 

71. 

«Νοείται ότι, οι Κανονισμοί μπορούν να προβλέπουν διαφορετικές ημερομηνίες για την 
έναρξη της ισχύος των διάφορων διατάξεων των Κανονισμών αυτών.». 

 

11.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ 
από την ημερομηνία της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το εδάφιο (4) του άρθρου 3 και το 
άρθρο 6 τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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