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Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 57(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 2005 ΕΩΣ 2018 

 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L168, 
30.6.2017, 
σ. 12. 

Για σκοπούς άσκησης διακριτικής ευχέρειας την οποία χορηγεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το Άρθρο 3(2) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό 
δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή 
κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

114(Ι) του 2005 
144(Ι) του 2012 
  63(Ι) του 2013 
166(Ι) του 2014 
  86(Ι) του 2015 
  33(I) του 2016 

 133(Ι) του 2018. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Προσφοράς και 
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμους του 2005 έως 2018 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως               
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμοι του 2005 έως 2019. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, 
αμέσως μετά την παράγραφο (δ), της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

  
 «(ε) προσφορά κινητών αξιών, των οποίων η συνολική αξία για την προσφορά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρότερη του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ 
(€5.000.000), όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, εφόσον η 
προσφορά δεν υπόκειται σε διαδικασία κοινοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 25 της 
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό 
δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση 
της οδηγίας 2003/71/ΕΚ».». 
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