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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης και

τίτλος.

Λειτουργίας

Μονάδας

Διαχείρισης

της

Συμμετοχής

της

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών
Ιδρυμάτων

(Τροποποιητικός)

Νόμος

του

2015

και

θα

106(Ι) του 2013. διαβάζεται μαζί με τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας
Μονάδας

Διαχείρισης

της

Συμμετοχής

της

Κυπριακής

Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Νόμο του 2013 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας
Μονάδας

Διαχείρισης

της

Συμμετοχής

της

Κυπριακής

Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Νόμοι του 2013 και 2015.
Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 2

προσθήκη στον ορισμό του όρου «πιστωτικό ίδρυμα», αμέσως

του βασικού

μετά τη λέξη «Δημοκρατία» (έβδομη γραμμή), της φράσης

νόμου.

«,καθώς και πιστωτικό ίδρυμα στου οποίου την ιδιοκτησιακή
δομή η Δημοκρατία συμμετέχει δυνάμει οποιουδήποτε άλλου
νόμου».

Αντικατάσταση

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

του άρθρου 3

ακόλουθο νέο άρθρο 3:

του βασικού

2
νόμου.
«Σκοπός και

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η

πεδίο

σύσταση

εφαρμογής του

Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής

παρόντος

Δημοκρατίας

Νόμου.

Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

και

λειτουργία
στην

της

Μονάδας

Ιδιοκτησιακή

Δομή

(2) Η λειτουργία της Μονάδας υπόκειται και
200(Ι) του 2011 στις διατάξεις του περί της Αναδιάρθρωσης
40(Ι) του 2012 Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου.
49(Ι) του 2012
2(Ι) του 2013
13(Ι) του 2013
105(Ι) του 2013.
138(Ι) του 2002

(3) Η λειτουργία της Μονάδας δεν επηρεάζει

166(Ι) του 2003 τις αρμοδιότητες και εξουσίες της Κεντρικής
34(Ι) του 2007 Τράπεζας, οι οποίες της παρέχονται δυνάμει
86(Ι) του 2013 των διατάξεων του περί της Κεντρικής
103(Ι) του 2013 Τράπεζας

της

Κύπρου

Νόμου,

και

66(Ι) του 2014 οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου.
139(Ι) του 2014
144(Ι) του 2014.
(4) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία συμμετέχει
στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικού ιδρύματος
δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου
νόμου, οι διατάξεις των παραγράφων (β), (ε) και
(στ) του άρθρου 6 και των παραγράφων (β) και
(γ) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου δεν
εφαρμόζονται.».

3

Τροποποίηση

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

του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως
μετά τις λέξεις «κεφαλαιακής ενίσχυσης» (τέταρτη
γραμμή) της φράσης «καθώς και τη σύναψη γραπτών
συμφωνιών με τα πιστωτικά ιδρύματα, στις οποίες
καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ της
Δημοκρατίας και του πιστωτικού ιδρύματος»∙ και
(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) αυτού, του
σημείου και της λέξης «, και» (τρίτη γραμμή) με το σημείο
της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη αμέσως μετά
της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, η Μονάδα δύναται να ζητήσει από
πιστωτικό ίδρυμα τη διενέργεια, από ανεξάρτητο οίκο,
αποτίμησης της δίκαιης αξίας των μετοχών του ή των
περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και».

