
Ν. 4(|ΙΙ)/94 

* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2866 της 11ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ ΠΙ 
Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδότησης της εταιρείας «Κυπριακοί Αερογραμμαί Λτδ» 

(Κυρωτικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 4(ΙΠ) του 1994 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΑΙ ΛΤΔ» 
Επειδή, σύμφωνα με τους περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών Προοίμιο. 

Εξουσιών της Βουλής Νόμους του 1985 και 1986, απαιτείται όπως ορισμένες 98τουΐ985 
, (. , , 63 του 1986. 

κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν τη σύναψη δάνειων κυρουνται με νομό, 
και .

Επειδή η εταιρεία «Κυπριακοί Αερογραμμαί Λτδ» υπέγραψε συμφωνία με 
όμιλο ξένων τραπεζών για τη χορήγηση δανείου ύψους είκοσι τεσσάρων 
εκατομμυρίων στερλινών (St. £24.000.000), με σκοπό την κάλυψη χρημα

τοδοτικών αναγκών κεφαλαίου κινήσεως (working capital requirements), και 
Επειδή το Υπουργικό Συμβούλιο, με Αποφάσεις του, ημερομηνίας 

27 Αυγούστου 1993 (αρ. 39.825) και 16 Φεβρουαρίου 1994, ενέκρινε την 
παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης για το πιο πάνω δάνειο και εξου

σιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών εκ μέρους της κυβέρνησης να εγκρίνει 
τους όρους και να υπογράψει τη σχετική συμφωνία εγγύησης. 

Γι* αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγυήσεως της Χρήμα Συνοπτικός 

τοδότησης της εταιρείας «Κυπριακαί Αερογραμμαί Λτδ» (Κυρωτικός) Νόμος τιτλ°ς 
του 1994. 
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Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο— 
«Κυπριακοί Αερογραμμαί Λτδ» σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία 

«Cyprus Airways Limited»· 
«συμφωνία» σημαίνει την από τον Υπουργό Οικονομικών για και εκ 

μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας εγγύηση για τη συμφωνία δανείου 
ύψους είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων στερλινών που υπογράφτηκε μεταξύ 
της εταιρείας «Κυπριακοί Αερογραμμαί Λτδ» και ομίλου ξένων τραπεζών. 

Κύρωσης 3. Η συμφωνία με τον παρόντα Νόμο κυρούται. 
""Κ . . , . · ' '.ν · · 
συμφωνίας. 

Τυπώθηκε στό Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


