
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ: 

L 142, 30.4.2004,  

σ. 12. 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 4, παράγραφος 2, 

στοιχεία α) και ε), της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 

2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 

Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς»,   

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός τίτλος. 

41(Ι) του 2007. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημοσίων Προτάσεων 

Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 

θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμοι 

του 2007 και 2009. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

   
  (α) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 

«εγγεγραμμένο γραφείο της» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), της 

φράσης «στη Δημοκρατία»∙ και 
   
  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
   
   «(4)(α) Σε περίπτωση που η Επιτροπή είναι αρμόδια για την 

εποπτεία της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το εδάφιο (3), οι 

διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε θέματα που 

σχετίζονται με το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης, ιδίως την 
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τιμή, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της 

δημόσιας πρότασης, ιδίως την ενημέρωση για την απόφαση του 

προτείνοντος να προβεί σε δημόσια πρόταση, το περιεχόμενο 

του εγγράφου της δημόσιας πρότασης και τη δημοσιοποίηση της 

δημόσιας πρότασης. 
    
   (β)  Σε περίπτωση που - 
    
    (i) η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εποπτεία της 

δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το εδάφιο (3), ή  

(ii) ανεξάρτητα από το άρθρο 3(1)(α), η υπό εξαγορά 

εταιρεία έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στη 

Δημοκρατία και οι τίτλοι της είναι εισηγμένοι για 

διαπραγμάτευση μόνο σε οργανωμένη αγορά 

κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, 
    
   σε θέματα ενημέρωσης του προσωπικού της υπό εξαγορά 

εταιρείας και σε θέματα εταιρικού δικαίου, ιδίως σε ό,τι αφορά το 

ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που απαιτείται για την απόκτηση 

ελέγχου και τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση διενέργειας 

δημόσιας πρότασης, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους το 

συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας έχει τη δυνατότητα να 

προβαίνει σε ενέργειες ικανές να ματαιώσουν τη δημόσια 

πρόταση, το εφαρμοζόμενο δίκαιο και η αρμόδια αρχή είναι το 

δίκαιο και η αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει το 

εγγεγραμμένο γραφείο της η υπό εξαγορά εταιρεία.». 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.049.164-2008 
ΜΣ/ΜΑΤ 
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