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7(I)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ 2009 

 

  

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L173, 

12.6.2014, 

σ. 190. 

 

 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 119 της πράξης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου  για τη 

θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση 

της Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των Οδηγιών 

2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 

2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των Κανονισμών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 

1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012». 

 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

41(Ι) του 2007 

47(Ι) του 2009. 

 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο  περί Δημοσίων Προτάσεων 

Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί 

με τους περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμους του 2007 και 

2009 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

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

Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμοι του 2007 έως 2015. 

 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 15Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 15 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 15Α: 

 

 

 

 «Εξαίρεση από 15Α. Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 13 του 



2 

 

 
 

την εφαρμογή 

της Οδηγίας 

2014/59/ΕΕ. 

παρόντος Νόμου δεν ισχύουν σε περίπτωση που η 

απόκτηση ή η κατοχή τίτλων προκύπτει λόγω 

εφαρμογής των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών 

εξυγίανσης που προβλέπονται στον τίτλο IV της 

Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, για την 

ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων 

και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, και των Οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 

2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 

2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και 

των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 

648/2012.». 

 

  

  

 


