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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠOΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2012 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
 
 

200(Ι) του 2011 
40(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαχείρισης 
Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Διαχείρισης 
Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμους του 2011 έως 2012 (που στη 
συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Διαχείρισης 
Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμοι του 2011 έως (Αρ. 2) του 2012. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 4  
του βασικού  
Νόμου. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (α) του 
εδαφίου 1 με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: 
 

  
 «(iii) στην εξ ολοκλήρου αναδοχή των δικαιωμάτων προτίμησης της 

έκδοσης κεφαλαίου ή στην παροχή κεφαλαίου, έναντι της απόκτησης 
ισότιμης συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή 
χρηματοοικονομικών οργανισμών: 

  
  Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο 

επιλέξει μεταξύ άλλων επιλογών που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο, ως μέθοδο στήριξης επηρεαζόμενου χρηματοοικονομικού 
οργανισμού, την εξολοκλήρου αναδοχή των δικαιωμάτων προτίμησης 
της έκδοσης κεφαλαίου ή την παροχή κεφαλαίου, έναντι απόκτησης 
συμμετοχής στην ιδιοκτησιακή δομή αυτού, δύναται αναλόγως της 
περίπτωσης, να προχωρεί πρώτα στην παροχή κεφαλαίου και 
ακολούθως να προβαίνει στον καθορισμό της τιμής της μετοχής 
αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 και στη διάθεση μετοχών του 
επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού στην καθορισθείσα 
τιμή ή και σε οποιαδήποτε άλλη τιμή το Υπουργικό Συμβούλιο μετά 
από εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ήθελε καθορίσει, 
κατά την απόλυτη κρίση του, κατά προτεραιότητα: 

  
 (α) στους υφιστάμενους μετόχους, 
   
 (β) στο χρηματοοικονομικό οργανισμό, 
   
 (γ) στο κοινό με δημόσια προσφορά, και 
   
 (δ) σε περιορισμένο κύκλο προσώπων με ιδιωτική 

προσφορά.». 
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