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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TΟΥΣ ΠΕΡΙ TΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

(ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ)  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2013 

 

Προοίμιο. 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.:  

L 390, 

31.12.2004,  

σ. 38∙ 

L 394,  

6.11.2013,  

σ. 13. 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 20, παράγραφος 6,  

δεύτερο εδάφιο, 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 αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την 

Οδηγία 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 22ας Οκτωβρίου 2013, 

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

190(Ι) του 2007 

72(Ι) του 2009 

143(Ι) του 2012 

60(Ι) του 2013. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Προϋποθέσεων 

Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη 

Αγορά) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 

Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 έως 2013 

(που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των 

Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε 

Ρυθμιζόμενη Αγορά)  Νόμοι του 2007 μέχρι 2014. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 41  του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (5Α) του άρθρου 41 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
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  «(5Α)  Το εδάφιο (5) εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν και για 

χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι έχουν εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη πριν την 31η Δεκεμβρίου 2010 - 

   

  (α) των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα είναι πενήντα 

χιλιάδες ευρώ (€50.000) τουλάχιστον. ή 

    

  (β) όταν οι χρεωστικοί τίτλοι είναι σε νόμισμα άλλο από ευρώ, 

εφόσον η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία κατά 

την ημερομηνία της έκδοσης είναι ισοδύναμη με πενήντα 

χιλιάδες ευρώ (€50.000) τουλάχιστον, 

   

  για όσο χρονικό διάστημα οι χρεωστικοί τίτλοι βρίσκονται σε 

κυκλοφορία.». 

 

 

 


