
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ TΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ  

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ) ΝΟΜΟ 
 

 Για σκοπούς - 
  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 390, 

31.12.2004,  

σ. 38. 

 (α) ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για 

την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με 

την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές 

αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 

αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ»· και 
   
  (β) καλύτερης εφαρμογής του βασικού νόμου· 
  
         Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
190(Ι) του 2007. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Προϋποθέσεων 

Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) 

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

Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε 

Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως 

«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 

Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά)  Νόμοι του 2007 και 

2009. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

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

  (α) Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «δημοσιοποίηση», 

αμέσως μετά τη λέξη «διατάξεις» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «του εδαφίου (1)»· 
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  (β) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «εταιρεία διαχείρισης», 

αμέσως μετά τη λέξη «εταιρεία» (πέμπτη γραμμή), της λέξης 

«διαχείρισης»· και 
   
  (γ) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «ετήσιο δελτίο» -  
   
  (i) της φράσης «ενημερωτικό δελτίο» (τέταρτη γραμμή) με 

τη φράση «ετήσιο έγγραφο», και 
  (ii) της φράσης «την οδηγία 2003/71/ΕΚ» (έκτη γραμμή) με 

τη φράση «το άρθρο 10 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 5  

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «ή 

χρεωστικών τίτλων, των οποίων η ονομαστική αξία» (δεύτερη 

και τρίτη γραμμή) με τη φράση «ή εκδότη χρεωστικών τίτλων 

των οποίων η ονομαστική αξία ανά χρεωστικό τίτλο»· και 
   
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «ή 

χρεωστικών τίτλων, των οποίων η ονομαστική αξία» (δεύτερη 

και τρίτη γραμμή) με τη φράση «ή εκδότη χρεωστικών τίτλων 

των οποίων η ονομαστική αξία ανά χρεωστικό τίτλο». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

    

  (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) 

αυτού, της φράσης «που στοχεύει στην εναρμόνιση με την 

οδηγία 83/349/ΕΟΚ και ο οποίος, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

αυτή» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «και ο οποίος 

σύμφωνα με τη νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με 

την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ»∙ 
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  (β) με τη διαγραφή  στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4) αυτού, 

της φράσης «στη Δημοκρατία,» (δεύτερη γραμμή)·  
   
  (γ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (4) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο:  
   
   «(ii) τους ετήσιους λογαριασμούς της μητρικής εταιρείας 

που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του 

οικείου κράτους μέλους, στο οποίο η μητρική εταιρεία έχει 

συσταθεί.»· και   
   
  (δ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) 

αυτού, του κόμματος (πέμπτη γραμμή) με τη λέξη «και». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

5.   Η παράγραφος (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 10 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
  (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «επισκόπηση από 

ελεγκτή» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «(auditor’s review)»∙ 

και  
   
  (β) με τη διαγραφή της φράσης «(audit review)» (τρίτη γραμμή). 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «των 

άρθρων 9, 10, 11 και 12» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη 

φράση «των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13»· και 
   
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «των 
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άρθρων 9, 10, 11 και 12» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη 

φράση «των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «εκατόν χιλιάδων λιρών 

(100.000 Λ.Κ.)» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «εκατόν 

εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€170.000)»· και 
   
  (β) με την αντικατάσταση της φράσης «διακοσίων χιλιάδων λιρών 

(200.000 Λ.Κ.)» (έκτη γραμμή) με τη φράση «τριακόσιων 

σαράντα μία  χιλιάδων ευρώ (€341.000)». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται  ως 

ακολούθως:  

   
  (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «Εφόσον η Δημοκρατία 

αποτελεί το κράτος μέλος καταγωγής εκδότη,» (πρώτη και 

δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «Εκδότης»∙ και  
   
  (β) με τη διαγραφή της φράσης «ο εκδότης» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή). 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

φράσης «και εφόσον η Δημοκρατία αποτελεί το κράτος μέλος καταγωγής 

του εκδότη» (δεύτερη και τρίτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

10.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση  

της φράσης «του εδαφίου (1)» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «των 

εδαφίων (1) και (3)». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

11.  Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «πενήντα χιλιάδων λιρών 

(50.000 Λ.Κ.)» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «ογδόντα πέντε 

χιλιάδων ευρώ (€85.000)»· και 
   
  (β) με την αντικατάσταση της φράσης «εκατόν χιλιάδων λιρών 

(100.000 Λ.Κ.)» (έκτη γραμμή) με τη φράση «εκατόν 

εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€170.000)». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

12.  Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «εκδότης μετοχών» (πρώτη γραμμή), της φράσης «,οι 

οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 

αγορά,»· και 
   
  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) 

αυτού, της φράσης «Στην περίπτωση που η Δημοκρατία 

αποτελεί το κράτος μέλος καταγωγής του, να» (πρώτη και 

δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «Να». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

13.  Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «εκδότης χρεωστικών τίτλων» (πρώτη γραμμή), της 

φράσης «,οι οποίοι έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά,»· 
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  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) 

αυτού, της φράσης «Στην περίπτωση που η Δημοκρατία 

αποτελεί το κράτος μέλος καταγωγής του, να» (πρώτη και 

δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «Να»· και 
   
  (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (5) αυτού, 

πριν τη λέξη «ζητείται» (πρώτη γραμμή), της φράσης 

«τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) και χωρίς 

επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (7),». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

14.  Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «πενήντα χιλιάδων λιρών 

(50.000 Λ.Κ.)» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση «ογδόντα πέντε 

χιλιάδων ευρώ (€85.000)»· και 
   
  (β) με την αντικατάσταση της φράσης «των εκατόν χιλιάδων λιρών 

(100.000 Λ.Κ.)» (έκτη γραμμή) με τη φράση «εκατόν 

εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€170.000)». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 28 

του βασικού 

νόμου. 

15.  Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με  την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) 

αυτού, των φράσεων: 
   «(i)   στην περίπτωση που το κράτος μέλος καταγωγής είναι 

η Δημοκρατία, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ή 
     (ii)   στην περίπτωση που το κράτος μέλος καταγωγής είναι 

άλλο από τη Δημοκρατία, στις αρμόδιες αρχές του εν 

λόγω κράτους μέλους,» 
   με την ακόλουθη νέα φράση:  

«στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,»· 
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  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) 

αυτού, των φράσεων: 

                 «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), του άρθρου 

59, κάθε μέτοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει - 
   (i) στον εκδότη, και 
   (ii)(Α) στην περίπτωση που η Δημοκρατία αποτελεί το 

κράτος μέλος καταγωγής, στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ή 
       (Β) στην περίπτωση που το κράτος μέλος καταγωγής 

είναι άλλο από τη Δημοκρατία, στις αρμόδιες αρχές 

του εν λόγω κράτους μέλους,» 
   με τις ακόλουθες νέες φράσεις: 
   «Κάθε μέτοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει- 
   (i) στον εκδότη, και 
   (ii) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,»· και 
   
  (γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) 

αυτού, της φράσης «γεγονότα, αντίστοιχα με τα 

περιγραφόμενα στην παράγραφο (α)» (τέταρτη και πέμπτη 

γραμμή) με τη φράση «ισοδύναμα γεγονότα που μεταβάλλουν 

την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη».  
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

16.  Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 

εδαφίου (3) αυτού. 

   
Τροποποίηση 

του άρθρου 30 

του βασικού 

νόμου. 

17.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
  (α) Με τη διαγραφή της φράσης «(1), (2),» (τέταρτη γραμμή)· 
   
  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 
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   «(β) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,»∙ και 
    
  (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (γ). 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 31 

του βασικού 

νόμου. 

18.  Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

  
  «(1) Πρόσωπο, το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, τα 

χρηματοοικονομικά μέσα του εδαφίου (5) σε εκδότη, έχει υποχρέωση 

κοινοποίησης- 
   
   (α)  στον εκδότη, και 
   (β)  στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
    
  του ποσοστού των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει, εφόσον 

αυτό φτάνει, υπερβαίνει ή υπολείπεται των ορίων του εδαφίου (2), του 

άρθρου 28.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 32 

του βασικού 

νόμου. 

19.  Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού, του κόμματος και του 

αριθμού «, 29» (δεύτερη γραμμή)· και 
   
  (β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (5) αυτού, 

του κόμματος και του αριθμού «, 29» (τρίτη γραμμή). 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 33 

του βασικού 

νόμου. 

20.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των αριθμών «28, 29, 30 και 32» (δεύτερη και τρίτη 

γραμμή) με τους αριθμούς «28, 30, 31 και 32». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 34 

του βασικού 

νόμου. 

21.  Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «που αφορά μετοχές, οι οποίες 

ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου ή δικαιώματα ψήφου δυνάμει των 

άρθρων 28, 29 και 30» (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση 

«η οποία συμμετοχή αφορά είτε μετοχές που προβλέπονται, τηρουμένου 

του άρθρου 29, στο άρθρο 28, είτε δικαιώματα ψήφου που προβλέπονται 

στο άρθρο 30». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

22.  Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «, η οποία 

έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 

Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου,» (δεύτερη, τρίτη και τέταρτη 

γραμμή)· και 
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «που αφορά 

μετοχές, οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου ή 

δικαιώματα ψήφου δυνάμει των άρθρων 28, 29 και 30» 

(πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση «η οποία συμμετοχή 

αφορά είτε μετοχές που προβλέπονται, τηρουμένου του 

άρθρου 29, στο άρθρο 28, είτε δικαιώματα ψήφου που 

προβλέπονται στο άρθρο 30». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 36 

του βασικού 

νόμου. 

23.  Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «πενήντα χιλιάδων λιρών 

(50.000 Λ.Κ.)» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση « ογδόντα πέντε 

χιλιάδων ευρώ (€85.000)»· και 
   
  (β) με την αντικατάσταση της φράσης «εκατόν χιλιάδων λιρών 

(100.000 Λ.Κ.)» (έκτη γραμμή) με τη φράση «εκατόν 
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εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€170.000)». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου. 

24.  Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, με τα 

ακόλουθα νέα εδάφια: 
   
   «(1)  Εκδότης ή πρόσωπο το οποίο ζήτησε την εισαγωγή 

προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά χωρίς τη 

συγκατάθεση του εκδότη, έχει υποχρέωση- 
    
   (α)  να δημοσιοποιεί ρυθμιζόμενες πληροφορίες, κατά 

τρόπο που να διασφαλίζεται η έγκαιρη και χωρίς 

διακρίσεις πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες 

αυτές και ειδικότερα- 
    (i)  εφόσον ο εκδότης έχει εισάξει τις κινητές του 

αξίες σε ρυθμιζόμενη αγορά στη Δημοκρατία, 

να ανακοινώνει τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες 

στην εν λόγω ρυθμιζόμενη αγορά, και 

(ii)  να ανακοινώνει τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες 

στο διαδυκτιακό του τόπο· 
    
   (β)  να χρησιμοποιεί τέτοια μέσα ενημέρωσης, τα οποία 

ευλόγως θεωρούνται αξιόπιστα, για την 

αποτελεσματική κοινολόγηση των ρυθμιζόμενων 

πληροφοριών στο ευρύτερο δυνατό κοινό στη 

Δημοκρατία και στα άλλα κράτη μέλη. 
    
   (2)   Επιπροσθέτως των διατάξεων του εδαφίου (1), το κατά 

το εδάφιο (1) οριζόμενο πρόσωπο έχει υποχρέωση - 
    
   (α)  τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), 

ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση των ρυθμιζόμενων 
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πληροφοριών ως προβλέπεται στο εδάφιο (1), να 

υποβάλλει τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δύναται να τις 

δημοσιεύει στο διαδυκτιακό της τόπο, και 
    
   (β)  να διαθέτει τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες για 

σκοπούς αποθήκευσης στον επίσημα καθορισμένο 

μηχανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

38.»· και 
    
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «της 

παραγράφου (ε), του εδαφίου (2)» (πρώτη γραμμή) με τη 

φράση «της παραγράφου (β) του εδαφίου (1)». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 38 

του βασικού 

νόμου. 

25.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της φράσης «του άρθρου 20 και» (δεύτερη και τρίτη γραμμή). 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 40 

του βασικού 

νόμου. 

26.  Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης 

«διακοσίων χιλιάδων λιρών (200.000 Λ.Κ.)» (τρίτη γραμμή) με 

τη φράση «τριακοσίων σαράντα μία χιλιάδων ευρώ 

(€341.000)» και με την αντικατάσταση της φράσης 

«τετρακόσιες  χιλιάδες  λίρες (400.000 Λ.Κ.)» (πέμπτη γραμμή) 

με τη φράση «εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες  ευρώ 

(€683.000)»· και 
   
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης 

«διακόσιες χιλιάδες λίρες (200.000 Λ.Κ.)» (πέμπτη γραμμή) με 

τη φράση «τριακόσιες σαράντα μία χιλιάδες ευρώ (€341.000)». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 42 

του βασικού 

νόμου. 

27.  Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της φράσης «στα  άρθρα 28 και 29» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «στο 

άρθρο 28». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 43 

του βασικού 

νόμου. 

28.  Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α)   Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «του 

άρθρου 20, του εδαφίου (2) του άρθρου 28, του εδαφίου (1) 

του άρθρου 30, των εδαφίων (1) και (5) του άρθρου 31 και των 

άρθρων 37, 38, 41, 42 και 44» (τέταρτη, πέμπτη και έκτη 

γραμμή) με τη φράση «των άρθρων 37, 39, 41, 42 και 44»· και 
   
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «των 

άρθρων 41 και 42» (έκτη και έβδομη γραμμή) με τη φράση 

«των άρθρων 37, 41 και 42». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 44 

του βασικού 

νόμου. 

29.  Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της φράσης «δημοσιοποιεί ρυθμιζόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (6) του άρθρου 37» (τέταρτη και 

πέμπτη γραμμή) με τη φράση «συμμορφώνεται με τις διατάξεις των 

εδαφίων (1), (2)(α), (3) και (6) του άρθρου 37». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 45 

του βασικού 

νόμου. 

30.  Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 45 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού «29» με τον αριθμό 

«30». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 47 

του βασικού 

νόμου. 

31.  Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 

το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «που αφορούν την επιβολή κυρώσεων,» 

(δεύτερη γραμμή). 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 51 
32.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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του βασικού 

νόμου. 
   
  (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «πενήντα χιλιάδες λίρες 

(50.000 Λ.Κ.)» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «ογδόντα πέντε 

χιλιάδες ευρώ (€85.000)»· και 
   
  (β) με την αντικατάσταση της φράσης «εκατό χιλιάδες  λίρες 

(100.000 Λ.Κ.)» (έβδομη γραμμή) με τη φράση «εκατόν 

εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000)». 
   
Τροποποίηση 

του τίτλου του 

Μέρους ΧΙΙΙ του 

βασικού νόμου. 

33.  Ο τίτλος του Μέρους ΧΙΙΙ του βασικού νόμου αντικαθίσταται με τον 

ακόλουθο νέο τίτλο: 

   

  «ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 
   
Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

34.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 56 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 
   
 «Καταβολή 

ετήσιων 

δικαιωμάτων. 

56Α.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, 

καθώς και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των εκδοτών, 

καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσια 

δικαιώματα, το ύψος των οποίων καθορίζεται με Οδηγία 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
   
       (2)  Τα ετήσια δικαιώματα που καταβάλλονται δυνάμει 

του εδαφίου (1) λογίζονται στα έσοδα της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς.». 
  

 

 

 

 

 

/ΕΠ. 
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