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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται

22 του 1985
68 του 1987

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών

μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμους του 1985 μέχρι 2012

190 του 1989

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός

8 του 1992

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συνεργατικών

22(Ι) του 1992

Εταιρειών Νόμοι του 1985 μέχρι (Αρ. 2) του 2012.

140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007
37(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009
85(Ι) του 2010
118(Ι) του 2011
130(Ι) του 2012.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην

του άρθρου 2

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακολούθων νέων όρων και των

του βασικού
νόμου.

ορισμών τους:
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««μετοχές» ή «μετοχές τάξης Α΄» σημαίνει μετοχές εκδιδόμενες από
εγγεγραμμένη εταιρεία, οι οποίες κατέχονται αποκλειστικά από τα μέλη
της και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει
αυτού εκδιδόμενους θεσμούς.
«μετοχές τάξης Β΄» σημαίνει μετοχές εκδιδόμενες από εγγεγραμμένη
εταιρεία, οι οποίες δεν παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωμα ψήφου,
δυνατό να κατέχονται και από πρόσωπα που δεν είναι μέλη της και
διέπονται από τα εδάφια (4), (4Α)(α) και (4Β) του άρθρου 12Α και το
εδάφιο (2) του άρθρου 31Α.
«προνομιούχες

μετοχές»

σημαίνει

μετοχές

εκδιδόμενες

από

εγγεγραμμένη εταιρεία οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δυνατό να
κατέχονται και από πρόσωπα που δεν είναι μέλη της και διέπονται από
τα εδάφια (4), (4Α)(β) και (4Β) του άρθρου 12Α.».
Τροποποίηση

3. Το άρθρο 12Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 12Α
του βασικού
νόμου.

(α)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3)
αυτού της φράσης «μέρος της ονομαστικής αξίας των
μετοχών» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «η
ονομαστική αξία των μετοχών ή μέρος της» και την
αντικατάσταση

της

φράσης

«τα

ανώτατα

αυτά

όρια

καθορίζονται» (έκτη και έβδομη γραμμή) με τη φράση
«ειδικότερα καθορίζεται».
(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) του
εδαφίου (4) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (α1):
«(α1) Ο Κεντρικός Φορέας δύναται, εφόσον παρέχουν
σχετική εξουσιοδότηση οι ειδικοί κανονισμοί του, να
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εκδίδει μετοχές τάξης Β΄ με όρους που αποφασίζονται
από την επιτροπεία του και εγκρίνονται από τον Έφορο,
τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του
εδαφίου (4Α).».
(γ)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (4)
αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(β)(i)

Κατά

την

άσκηση

των

εποπτικών

του

αρμοδιοτήτων, ο Έφορος δύναται με αιτιολογημένη
απόφασή του να ζητήσει από εγγεγραμμένη εταιρεία να
ετοιμάσει και να υποβάλει προς αυτόν μελέτη για τη
σκοπιμότητα,

τους

όρους

και

το

ύψος

τυχόν

απαιτούμενης, βάση των δεδομένων της εγγεγραμμένης
εταιρείας, έκδοσης από αυτήν προνομιούχων μετοχών ή
αξιόγραφων ή άλλων τίτλων ή κινητών αξιών.
(ii) Κατά την άσκηση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων,
ο Έφορος δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να
ζητήσει από τον Κεντρικό Φορέα να ετοιμάσει και να
υποβάλει μελέτη για τη σκοπιμότητα, τους όρους και το
ύψος τυχόν απαιτούμενης έκδοσης μετοχών τάξης Β΄,
προνομιούχων μετοχών ή αξιόγραφων ή άλλων τίτλων ή
κινητών αξιών, σύμφωνα με τα δεδομένα του Κεντρικού
Φορέα, καθώς και τα δεδομένα του μαζί με τα
συνδεδεμένα με αυτόν συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα,
σε συγκεντρωτική βάση.».
(δ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4)
αυτού της φράσης «Οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου που
αφορούν

μετοχές»

(πρώτη

γραμμή)

με

τη

φράση

«Τηρουμένων των προνοιών των εδαφίων (4), (4Α) και (4Β)
του παρόντος άρθρου και του εδαφίου (2) του άρθρου 31Α, οι
διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού
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εκδιδόμενων θεσμών που αφορούν μετοχές, μεταβίβαση
μετοχών,» και την προσθήκη μετά τη φράση «σε σχέση με»
(τρίτη γραμμή) της φράσης «μετοχές τάξης Β΄ και».
(ε)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, των
ακόλουθων νέων εδαφίων (4Α) και (4Β):
«(4Α)(α) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων
του παρόντος Νόμου ή των Θεσμών που εκδίδονται
δυνάμει αυτού, ισχύουν τα ακόλουθα αναφορικά με τις
μετοχές τάξης Β΄, που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (4):

(i)

οι κάτοχοι τους δικαιούνται μερίσματος από τα
διαθέσιμα προς διανομή κέρδη, νοουμένου ότι
λαμβάνεται προς τούτο απόφαση της γενικής
συνέλευσης των μελών, κατόπιν πρότασης
της επιτροπείας,

(ii)

οι κάτοχοι τους δικαιούνται εξόφληση μέχρι
την ονομαστική αξία των μετοχών τάξης Β΄ σε
περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας, σε ίση
βάση με τις μετοχές τάξης Α΄,

(iii)

οι κάτοχοι τους δικαιούνται συμμετοχής στο
πλεόνασμα που τυχόν προκύπτει κατά την
εκκαθάριση της εγγεγραμμένης εταιρείας, κατ’
αναλογία, με βάση το σύνολο του μετοχικού
κεφαλαίου

σε

ονομαστική

αξία

που

αποτελείται από τις μετοχές τάξης Α΄ και τις
μετοχές τάξης Β΄,
(iv)

συμμετέχουν,

ως

ήδη

εκδοθείσες,

σε

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε ίση βάση
και κατ’ αναλογία με τις μετοχές τάξης Α΄(rank
pari passu),
(v)

το σύνολο της ονομαστικής αξίας τους μαζί με
αυτό των προνομιούχων μετοχών δεν μπορεί
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να υπερβαίνει το 50% του συνόλου της
ονομαστικής αξίας των εκδοθεισών μετοχών
τάξης Α΄, εκτός με προηγούμενη έγκριση του
Εφόρου. Ως προς αυτή του την εξουσία, ο
Έφορος

ενεργεί

γνώμης

της

Εποπτείας

κατόπιν

Επιτροπής

και

της

σύμφωνης

της

Υπηρεσίας

Ανάπτυξης

Συνεργατικών

Εταιρειών και μέχρι ανωτάτου ορίου 100% του
συνόλου της ονομαστικής αξίας των μετοχών
τάξης Α΄:
Νοείται

ότι

υποπαραγράφου

οι
αυτής

πρόνοιες
δεν

της

τυγχάνουν

εφαρμογής στην περίπτωση εφαρμογής των
προνοιών

της

υποπαραγράφου

(iii)

της

παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου
200(Ι) του 2011

4 των περί Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών

40(Ι) του 2012

Κρίσεων Νόμων του 2011 έως (Αρ. 2) του

49(Ι) του 2012.

2012,

(vi)

τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2)
του άρθρου 31Α, είναι αορίστου διάρκειας,

(vii)

οι λοιποί όροι που τις διέπουν συνάδουν με τις
διατάξεις

Κανονιστικής

Απόφασης,

που

δυνατό να εκδίδεται από την Επιτροπή της
Υπηρεσίας
Συνεργατικών

Εποπτείας
Εταιρειών

και

Ανάπτυξης

και

δημοσιεύεται

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
ή/και με τις διατάξεις κοινοτικών κανονισμών ή
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για σκοπούς
επιλεξιμότητάς τους ως βασικά ίδια κεφάλαια
(core equity tier 1 capital).
(β) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων του
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παρόντος Νόμου ή των Θεσμών που εκδίδονται δυνάμει
αυτού, προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται με βάση το
εδάφιο (4) δικαιούνται μερίσματος, εξόφλησης μέχρι την
ονομαστική τους αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης,
εξόφλησης ή εξαγοράς, ενόσω λειτουργεί η εταιρεία, και
συμμετοχής σε άλλες διανομές (distributions), σύμφωνα
με τους όρους έκδοσής τους και τηρουμένων των
διατάξεων Κανονιστικής Απόφασης που δυνατό να
εκδίδεται από την Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας
και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:
Nοείται ότι το σύνολο της ονομαστικής αξίας των
προνομιούχων μετοχών μαζί με αυτό των μετοχών τάξης
Β΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου της
ονομαστικής αξίας των εκδοθεισών μετοχών τάξης Α΄,
εκτός με προηγούμενη έγκριση του Εφόρου. Ως προς
αυτή του την εξουσία, ο Έφορος ενεργεί κατόπιν της
σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής της Υπηρεσίας
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και
μέχρι

ανωτάτου

ορίου

100%

του

συνόλου

της

ονομαστικής αξίας των μετοχών τάξης Α΄:
Νοείται

περαιτέρω

ότι,

οι

πρόνοιες

της

υποπαραγράφου αυτής δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην
περίπτωση

εφαρμογής

των

προνοιών

της

υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου
(1)

του

άρθρου
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των

περί

Διαχείρισης

Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμων του 2011 έως (Αρ.
2) του 2012.
(4Β)(α) Σε σχέση με τις μετοχές τάξης Α΄ και τις μετοχές
τάξης Β΄ και, στην έκταση που προβλέπεται στους όρους
έκδοσης τους, τις προνομιούχες μετοχές, η μη πληρωμή
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μερίσματος ή η μη λήψη απόφασης για τυχόν άλλες
διανομές

(distributions)

συνεπάγεται

ή

οποιουσδήποτε

η

ακύρωσή

τους,

περιορισμούς

δεν

για

τη

εγγεγραμμένη εταιρεία που τις εξέδωσε ούτε συνιστά
πιστωτικό γεγονός (event of default) για αυτήν.
(β) Σε σχέση με τις μετοχές τάξης Β΄ και, στην έκταση
που προβλέπεται στους όρους έκδοσής τους, τις
προνομιούχες

μετοχές,

η

άρνηση

παραχώρησης

έγκρισης ή συγκατάθεσης για εξαγορά (redemption) δεν
συνεπάγεται οποιουσδήποτε περιορισμούς ούτε συνιστά
πιστωτικό γεγονός (event of default) για τον εκδότη.».
(στ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(5) Οποιαδήποτε θέματα όρων έκδοσης μετοχών τάξης Α΄
ή/και τεχνικής φύσεως θέματα ή/και θέματα διαδικασιών,
γνωστοποιήσεων και μητρώων κατόχων τίτλων, σε σχέση με
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δυνατό να ρυθμίζονται
με

Κανονιστικές

Αποφάσεις

της

Επιτροπής,

που

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.».
Τροποποίηση

4.

του βασικού

από το άρθρο 12Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 12Β:

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 12Β.

«Έκδοση

12Β.-(1)

καλυμμένων

άρθρου 12Α εφαρμόζονται σε σχέση με την έκδοση

αξιογράφων από
συνεργατικά

Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (6) του

καλυμμένων αξιογράφων, κατά τα οριζόμενα στον περί

πιστωτικά

Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο

του 2010, από

ιδρύματα.

εγγεγραμμένη

ασκεί

130(Ι) του 2010.

συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος.

εταιρεία

που

εργασίες
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(2) Κάλυμμα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του
περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010, το
οποίο

συνιστά

επιβάρυνση

πιστωτών καλύμματος σε

προς
σχέση

όφελος
με

των

καλυμμένα

αξιόγραφα που εκδίδονται κατά τα οριζόμενα στον πιο
πάνω νόμο, από εγγεγραμμένη εταιρεία που ασκεί
εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος, είναι
έγκυρο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σ΄ ότι
αφορά τον εκκαθαριστή και οποιοδήποτε πιστωτή της
εγγεγραμμένης εταιρείας, χωρίς υποχρέωση εγγραφής
του σε μητρώο δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και της
παραγράφου (ια) του εδαφίου (2) του άρθρου 41Θ,
του εδαφίου (4) του άρθρου 45, του άρθρου 48 και του
εδαφίου (4) του άρθρου 49Δ εφαρμόζονται κατ’
αναλογία και σε σχέση με εγγεγραμμένη εταιρεία που
ασκεί εργασίες συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος,
περιουσιακά στοιχεία της οποίας περιλαμβάνονται σε
κάλυμμα δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 18 του
περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010.».
Τροποποίηση

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 26

του βασικού

του ακόλουθου νέου άρθρου 26A:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 26Α.

«Εκχώρηση

26Α.-(1)

δανειακών

σκοπούς εξασφάλισης ρευστότητας για την ίδια και για

απαιτήσεων ή
άλλων

Η

Συνεργατική

Κεντρική

Τράπεζα,

για

όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες που ασκούν εργασίες

περιουσιακών

συνεργατικού

πιστωτικού

ιδρύματος

ή

για

στοιχείων.

οποιοδήποτε άλλο σκοπό, δύναται να επιβαρύνει ή/και
να εκχωρεί, μέσω σχετικής σύμβασης ή όπως τυχόν
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καθορίζει

νόμος,

προς

όφελος

της

Κεντρικής

Τράπεζας της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, δανειακές
απαιτήσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν
στην ίδια ή στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, τα
οποία τα επιβαρύνουν ή/και τα εκχωρούν προς όφελος
της για το σκοπό αυτό δυνάμει σχετικής σύμβασης. Με
την εν λόγω σύμβαση, τα συνεργατικά πιστωτικά
ιδρύματα δυνατό να δεσμεύονται περαιτέρω να
επιβαρύνουν ή/και να εκχωρούν στη Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα Λτδ, κατ’ απαίτησή της, πρόσθετες
δανειακές απαιτήσεις ή άλλα περιουσιακά στοιχεία
που τυχόν θα είναι αναγκαία, ώστε να πληρούνται
κριτήρια

επιλεξιμότητας

και

επάρκειας

που

ενδεχομένως εφαρμόζονται.
(2) Τόσο επί των επιβαρύνσεων ή/και εκχωρήσεων
των δανειακών απαιτήσεων ή άλλων περιουσιακών
στοιχείων από τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα
προς όφελος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας,
όσο και επί των επιβαρύνσεων ή/και εκχωρήσεων των
δανειακών

απαιτήσεων

ή

άλλων

περιουσιακών

στοιχείων από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα προς
όφελος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Κυπριακής
Δημοκρατίας,

σύμφωνα

με

το

εδάφιο

(1),

εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
(α)

η επιβάρυνση ή/και εκχώρηση καθίσταται
έγκυρη

κατά

το

χρόνο

σύναψης

της

σχετικής σύμβασης και έχει προτεραιότητα
έναντι παντός τρίτου, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
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(β)

από την επιβάρυνση ή/και την εκχώρηση
δεν θίγονται τυχόν δικαιώματα που τρίτοι
είχαν αποκτήσει έως την ημέρα που
προηγείται της σύναψης της σύμβασης.

(3) Οι κατά το εδάφιο (1) συμβάσεις επιβαρύνσεων
ή/και εκχωρήσεων εγγράφονται στον Έφορο.
(4) Η διαδικασία και λεπτομέρειες εφαρμογής των
διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται από τη
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και τον Έφορο».
Αντικατάσταση

6. Το άρθρο 31Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο

του άρθρου 31Α

άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Εξαγορά

31Α.-(1) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε

περί

μετοχών.

διάταξης

των

του

εκδιδόμενων

παρόντος
θεσμών,

Νόμου

αλλά

ή

τηρουμένων

του

αντιθέτου

δυνάμει
σε

αυτού

περίπτωση

εκκαθάρισης εγγεγραμμένης εταιρείας, των προνοιών του
άρθρου 49, η εξαγορά (redemption) από την εγγεγραμμένη
εταιρεία των μετοχών της τάξης Α΄, περιλαμβανομένης και της
περίπτωσης που ο κάτοχος παύει να είναι μέλος της εταιρείας
για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται.
(2) Η εξαγορά (redemption) από τη Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα

Λτδ

μετοχών

τάξης

Β΄

επιτρέπεται,

εφόσον

πληρούνται σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α)

η δυνατότητα εξαγοράς (redemption) προβλέπεται
στους όρους έκδοσης των μετοχών τάξης Β΄,

(β)

παρέχεται η κατά περίπτωση προηγούμενη έγκριση
της

επιτροπείας

της

Συνεργατικής

Κεντρικής
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Τράπεζας Λτδ, η οποία δύναται να αρνηθεί εν όλω ή
εν μέρει το αίτημα του κατόχου για εξαγορά των
μετοχών του,
(γ)

εξασφαλίζεται η συγκατάθεση του Εφόρου, και

(δ)

τηρούνται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες,
που δυνατό να καθορίζει η Επιτροπή της Υπηρεσίας
Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών,
με Κανονιστική της Απόφαση, που δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ή/και
που προβλέπονται σε κοινοτικούς κανονισμούς ή
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, που καθορίζουν τους
όρους για την επιλεξιμότητα των μετοχών ως βασικά
ίδια κεφάλαια (core equity tier 1 capital).».

Τροποποίηση

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 41Θ του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου

την αντικατάσταση στην παράγραφο (ι) του σημείου της τελείας με το

41Θ του
βασικού νόμου.

σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης
νέας παραγράφου (ια):
«(ια) οι πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 74 του
περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010.».

Τροποποίηση

8.

του άρθρου 45

αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):

Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,

του βασικού
νόμου.

«(4)

Οι πιστωτές καλύμματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2

του περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010, δεν δύνανται
να υποβάλλουν ατομικά τις απαιτήσεις τους στον εκκαθαριστή της
εγγεγραμμένης εταιρείας και το δικαίωμα υποβολής αίτησης στον
εκκαθαριστή

παρέχεται

μόνο

στο

διαχειριστή

εργασιών

καλυμμένων αξιογράφων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί
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Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010, ο οποίος υποβάλλει
στον εκκαθαριστή τις απαιτήσεις των πιστωτών καλύμματος σε
συνολική βάση.».
Τροποποίηση

9.

του άρθρου 48

αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος αυτού με το σημείο της

του βασικού
νόμου.

Το

άρθρο

48

του

βασικού

νόμου

τροποποιείται

με

την

άνω και κάτω τελείας και την αμέσως μετά, προσθήκη της ακόλουθης
επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, εγγεγραμμένη εταιρεία που είναι ίδρυμα με
υποχρεώσεις καλυμμένων αξιογράφων κατά τα οριζόμενα στον
περί Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμο του 2010 δεν διαλύεται,
παρά το ότι εκκαθαρίστηκαν πλήρως οι υποθέσεις της, προτού ο
Έφορος τερματίσει το διορισμό διαχειριστή εργασιών καλυμμένων
αξιογράφων σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 67 του περί
Καλυμμένων Αξιογράφων Νόμου του 2010 και γνωστοποιήσει την
απόφαση αυτού του τερματισμού σύμφωνα με το εδάφιο (2) του
ίδιου άρθρου.».

Τροποποίηση

10.

του άρθρου 49Δ

του ακόλουθου νέου εδαφίου (4) αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού:

Το άρθρο 49Δ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του βασικού
νόμου.

«(4)

Για

σκοπούς

του

παρόντος

άρθρου,

στα

στοιχεία

ενεργητικού και παθητικού που μεταφέρονται από μία
εγγεγραμμένη εταιρεία σε άλλη, περιλαμβάνεται και το
κάλυμμα

και

οι

υποχρεώσεις

έναντι

των πιστωτών

καλύμματος, κατά τα οριζόμενα στον περί Καλυμμένων
Αξιογράφων Νόμο του 2010.».
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