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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 99(Ι)/2020 
Αρ. 4772, 14.8.2020 

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 99(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2017 

Προοίμιο. Για σκοπούς-

 

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της ΕΕ:  L390, 

31.12.2004, 
σ. 38, 
L 294, 

(α) ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 5, παράγραφος 1 και το Άρθρο 6 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 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», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 

6.11.2013,  2013/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22
ας 

Οκτωβρίου 2013 

σ. 13,  για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
18.1.2014,  Συμβουλίου  για  την  εναρμόνιση  των  προϋποθέσεων  διαφάνειας  αναφορικά  με  την 
σ. 35.  πληροφόρηση  σχετικά  με  εκδότες  των  οποίων  οι  κινητές  αξίες  έχουν  εισαχθεί  προς 

  διαπραγμάτευση  σε  ρυθμιζόμενη  αγορά,  της  οδηγίας  2003/71/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού 

  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  σχετικά  με  το  ενημερωτικό  δελτίο  που  πρέπει  να 

  δημοσιεύεται  κατά  τη  δημόσια  προσφορά  κινητών  αξιών  ή  την  εισαγωγή  τους  προς 

  διαπραγμάτευση και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό 

  αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, 
ως αυτή διορθώθηκε

. 
και 

 (β) αποτελεσματικής εφαρμογής του βασικού νόμου, 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

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 
19(Ι) του 2000 

20(Ι) του 2000 
39(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.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2017 (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 Χρηματι- στηρίου 
Αξιών Κύπρου Νόμοι του 1993 έως 2020.
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1(Ι) του 2002 
87(Ι) του 2002 

147(ι) του 2002 
162(Ι) του 2002 
184(Ι) του 2003 

164(Ι) του 2004 
205(Ι) του 2004 

43(Ι) του 2005 
99(Ι) του 2005 

115(Ι) του 2005 
93(Ι) του 2006 
28(Ι) του 2007 
56(Ι) του 2009 
90(Ι) του 2009 

171(I) του 2012 
153(I) του 2015 
154(Ι) του 2015 

153(Ι) του 2017. 

Διαγραφή 
του άρθρου 114 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 114 του βασικού νόμου διαγράφεται.

Τροποποίηση 
του άρθρου 140 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 140 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

 
(α)    Με την αντικατάσταση από την πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, του σημείου 

της άνω και κάτω τελείας (πέμπτη γραμμή) με το σημείο της τελείας και τη διαγραφή 

των επιφυλάξεων που ακολουθούν
. 
και 

 
(β)    με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) αυτού, της λέξης 

«πέντε» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη και τον αριθμό «δέκα (10)».

Τροποποίηση 
του άρθρου 142 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 142 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (2), (3) 
και (4) αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια: 
 
 

«(2) Η εξαμηνιαία έκθεση δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του 
εξαμήνου στο οποίο αυτή αναφέρεται. 

 
(3) Αντίγραφο της εξαμηνιαίας έκθεσης διαβιβάζεται  στο Χρηματιστήριο το συντομό- 

τερο δυνατό μετά την οριστικοποίηση και υπογραφή της από τα αρμόδια όργανα της 
εκδότριας εταιρείας της οποίας οι τίτλοι δεν είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά και εν 
πάση περιπτώσει όχι μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου στην 
οποία αναφέρεται. 

 
(4) Η εξαμηνιαία έκθεση είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη στο κοινό για τουλάχιστον 

δέκα (10) έτη μετά τη δημοσίευσή της, όπως δύναται να εξειδικεύει με Αποφάσεις του το 
Συμβούλιο.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 154 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 154 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
(α)    Με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού και 

 
(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού, του σημείου της άνω και κάτω τελείας 

(πέμπτη γραμμή) με το σημείο της τελείας και τη διαγραφή της επιφύλαξης που ακολουθεί.

Διαγραφή των 
άρθρων 166 
έως 177 
του βασικού 
νόμου. 

6.  Τα άρθρα 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 και 177 του βασικού νόμου 
διαγράφονται. 


