
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 92(Ι)/2021 
Αρ. 4838, 7.5.2021                               

Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 92(Ι) του 2021 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  

ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ  
ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ 2019 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς- 

  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 150, 
7.6.2019, 
σ. 296· 
L 283, 
31.8.2020,  
σ.2. 

 (α) εναρμόνισης με το Άρθρο 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την 
ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ», ως 
διορθώθηκε,  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 345, 
27.12.2017, 
σ. 96. 

 (β)  ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 1.2) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον 
αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική 
ιεραρχία»· και 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L 173, 
12.6.2014,  
σ. 190.  

 (γ) ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 61(3) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 15ης Μαΐου 2014 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», 

  

  Για όλους τους πιο πάνω λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   

Συνοπτικός  
τίτλος. 

20(Ι) του 2016 
73(Ι) του 2019. 

 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό 
την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την 
Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα Νόμους του 2016 και 2019 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2016 έως 2021. 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.   Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «θυγατρική» με τον ακόλουθο ορισμό: 

   
 
 
 

 
22(Ι) του 2016 

96(Ι) του 2021. 
 

«‟θυγατρικήˮ έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 16) του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013 και, για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 6, 10(3), 26, 
27 και 28 του παρόντος Νόμου επί των ομίλων εξυγίανσης οι οποίοι 
αναφέρονται στην παράγραφο (β) του ορισμού του όρου ‟όμιλος 
εξυγίανσηςˮ στο εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Εξυγίανσης Πιστω-
τικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, περιλαμβάνει, 
όπου και όπως αρμόζει, πιστωτικά ιδρύματα που είναι μόνιμα 
συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό, τον ίδιο τον κεντρικό οργανισμό 
και τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με 
τον οποίο οι εν λόγω όμιλοι εξυγίανσης συμμορφώνονται με το εδάφιο 
(3) του άρθρου 25Δ του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 



 
Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου·»· και 

     

  (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων 
και των ορισμών τους:  

    

  «‟επιλέξιμα μέσα χαμηλής κατάταξηςˮ έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό στο άρθρο 2 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών 
Εταιρειών Νόμου· 

   

  ‟επιλέξιμες υποχρεώσειςˮ έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο 
άρθρο 2 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών 
Νόμου· 

    

  ‟όμιλος εξυγίανσηςˮ έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 
του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου· 

   

  ‟οντότητα εξυγίανσηςˮ έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 
του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου· 

    

 
 
 

 ‟υποχρεώσεις υποκείμενες στο μέτρο διάσωσης με ίδια μέσαˮ σημαίνει   τις 
υποχρεώσεις και τα κεφαλαιακά μέσα που δεν χαρακτηρίζονται ως μέσα κοινών 
μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 ή μέσα της κατη-
γορίας 2 μιας ΚΕΠΕΥ ή μιας οντότητας που αναφέρεται στις παραγράφους (β), (γ) 
ή (δ) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα δυνάμει του άρθρου 54(2) έως (5) 
του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών  Νόμου.». 

    

Τροποποίηση 
του άρθρου 22 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την 
ακόλουθη παράγραφο:  

   

  «(β) να προβεί στη διαπίστωση, ενημερώνοντας την αρχή εξυγίανσης προς 
τούτο, ότι κανένα άλλο εναλλακτικό μέτρο του ιδιωτικού τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων από θεσμικό σύστημα προστασίας, και 
καμία αναλαμβανόμενη εποπτική δράση έναντι της ΚΕΠΕΥ, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων έγκαιρης παρέμβασης ή απομείωσης 
ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και των επιλέξιμων 
υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 30(1) του περί Εξυγίανσης 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, δεν θα 
απέτρεπε την αφερεγγυότητα της ΚΕΠΕΥ εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική στιγμή και άλλες σχετικές 
παραμέτρους, και»· και 

   

  (β) με τη διαγραφή, στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) 
αυτού, της φράσης «και για μια ή περισσότερες θυγατρικές τους οι οποίες είναι 
ΚΕΠΕΥ» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 

    

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 25Α.  

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 25 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου:  
 

 «Πώληση 
επιλέξιμων μέσων  
χαμηλής κατάταξης  
σε ιδιώτες πελάτες. 

25Α.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε οντότητα η οποία 
αναφέρεται στο εδάφιο (7) (εφεξής, στο παρόν άρθρο ‟ο πωλητήςˮ) και 
η οποία προτίθεται να πωλήσει- 
 

  (α)  επιλέξιμες υποχρεώσεις οι οποίες πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις του Άρθρου 72α του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013, με εξαίρεση των προϋποθέσεων του στοιχείου 
β) της παραγράφου 1 του Άρθρου 72α του εν λόγω 
Κανονισμού και των προϋποθέσεων των  παραγράφων 3 έως 
5 του Άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισμού ή/και 



 
   

  (β)  άλλα μέσα που χαρακτηρίζονται ως ίδια κεφάλαια ή 
υποχρεώσεις υποκείμενες στο μέτρο διάσωσης με ίδια μέσα. 

   

 
 

 
 

87(Ι) του 2017 
44(Ι) του 2020 

78(Ι) του 2021. 

(2) Πωλητής δύναται να πωλήσει υποχρεώσεις ή μέσα, που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1), σε ιδιώτη πελάτη ως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

    

   (α)  Ο πωλητής έχει προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας σύμφωνα με 
το εδάφιο (2) του άρθρου 26 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών 
και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου∙  

 
(β)  ο πωλητής έχει πειστεί, με βάση τον έλεγχο που προβλέπεται 

στην παράγραφο (α), ότι οι υποχρεώσεις ή/και τα μέσα είναι 
κατάλληλα για τον εν λόγω ιδιώτη πελάτη∙ 

 
(γ)  ο πωλητής τεκμηριώνει την καταλληλότητα σύμφωνα με το 

εδάφιο (6) του άρθρου 26 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.  

    

   (3) Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο εδάφιο (2) και το χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών 
μέσων του ιδιώτη πελάτη δεν υπερβαίνει, κατά τον χρόνο της αγοράς, 
τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000), ο πωλητής διασφαλίζει, με 
βάση τις πληροφορίες που του παρέχονται από τον ιδιώτη πελάτη 
δυνάμει του εδαφίου (4), ότι κατά τη στιγμή της αγοράς πληρούνται 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

    

   (α)  Το συνολικό ποσό που επενδύει ο ιδιώτης πελάτης σε 
υποχρεώσεις και μέσα, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν 
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) του χαρτοφυλακίου 
χρηματοοικονομικών μέσων του∙  

    

   (β)  το ποσό της αρχικής επένδυσης που επενδύθηκε σε μία ή 
περισσότερες υποχρεώσεις ή/και σε ένα ή περισσότερα μέσα, 
που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ανέρχεται τουλάχιστον σε δέκα 
χιλιάδες ευρώ (€10.000). 

    

   (4)(α) Ο ιδιώτης πελάτης παρέχει στον πωλητή ακριβείς πληρο-
φορίες σχετικά με το χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών μέσων του, 
περιλαμβανομένων τυχόν επενδύσεων σε υποχρεώσεις ή/και μέσα, 
που αναφέρονται στο εδάφιο (1). 

    

   (β) Σε περίπτωση που ο ιδιώτης πελάτης παραλείψει να ενεργήσει 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) και η παράλειψη 
περιέλθει σε γνώση του πωλητή, ο πωλητής  προειδοποιεί τον ιδιώτη 
πελάτη ότι ο πωλητής δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει κατά πόσο οι 
υποχρεώσεις ή/και τα μέσα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι 
συμβατά με τον ιδιώτη πελάτη:  

    

   Νοείται ότι, η προειδοποίηση δύναται να παρέχεται σε τυποποιη-
μένη μορφή. 

    

   (5)  Για τους σκοπούς των εδαφίων (3) και (4), το χαρτοφυλάκιο 
χρηματοπιστωτικών μέσων του ιδιώτη πελάτη περιλαμβάνει καταθέσεις 
μετρητών και χρηματοπιστωτικά μέσα, αποκλειομένων τυχόν χρηματο-
πιστωτικών μέσων που έχουν δοθεί ως ασφάλεια. 

    

   (6) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε 
υποχρεώσεις ή/και μέσα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και που έχουν 
εκδοθεί πριν, κατά ή μετά την 28η Δεκεμβρίου 2020. 

    

    (7)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ‟πωλητήςˮ σημαίνει 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες οντότητες:  

 



 
    

   
87(Ι) του 2017 

44(Ι) του 2020. 
  

(α) ΚΕΠΕΥ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και 
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·  

   
78(Ι) του 2012 
88(Ι) του 2015 
52(Ι) του 2016 

134(Ι) του 2019. 

(β) Εταιρεία Διαχείρισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών 
Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, της οποίας 
κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία και η 
οποία έχει αδειοδοτηθεί για να παρέχει τις 
υπηρεσίες του άρθρου 109(4) του ιδίου Νόμου·  

    

   
56(Ι) του 2013  

8(Ι) του 2015  
97(Ι) του 2015 

133(Ι) του 2019. 

(γ) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
2 του περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλα-
κτικών Επενδύσεων Νόμου, ο οποίος έχει αδειο-
δοτηθεί για να παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 
6(6) του ιδίου Νόμου.». 

    

Τροποποίηση 
του τίτλου του 
Κεφαλαίου 3  
του βασικού 
νόμου. 

 5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στον τίτλο του Κεφαλαίου 3 του Μέρους 
VI αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

6.   Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «κεφαλαιακών 
μέσων» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), των λέξεων  «ή επιλέξιμων υποχρεώσεων»∙ 

   

  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «κεφαλαιακών 
μέσων» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή επιλέξιμων υποχρεώσεων, οι οποίες 
αναφέρονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 30 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου,»∙  

   

  (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τις 
λέξεις «κεφαλαιακά μέσα» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή επιλέξιμες 
υποχρεώσεις, οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 30 του περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου»∙ και 

   

  (δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) αυτού, αμέσως μετά τις 
λέξεις «κεφαλαιακών μέσων» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή επιλέξιμων 
υποχρεώσεων, οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 30 του περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου,». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «τα Άρθρα 8 έως 21» 
(έβδομη γραμμή) με τη φράση «τον Τίτλο III»· και 

  
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου: 

  
«(1Α) Σε περίπτωση που τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα ή οι επιλέξιμες 

υποχρεώσεις, οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 30 του περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, 
αναγνωρίζονται προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα 
εδάφια (1) και (2) του άρθρου 25Ε του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, η αρχή που είναι αρμόδια να προβαίνει στη 
διαπίστωση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 26 του παρόντος Νόμου 
αναφορικά με ΚΕΠΕΥ ή άλλη οντότητα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 
26 του παρόντος Νόμου, είναι η Επιτροπή, υπό την ιδιότητά της ως ενδεδειγμένη 
αρχή της Δημοκρατίας από όπου έχει λάβει άδεια λειτουργίας η ΚΕΠΕΥ ή η 
οντότητα σύμφωνα με τον Τίτλο ΙΙΙ της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.». 



 

Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με  ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «κεφαλαιακά μέσα» 
(δεύτερη γραμμή) με τη φράση «σχετικά κεφαλαιακά μέσα ή επιλέξιμες 
υποχρεώσεις, οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 30 του περί 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, 
προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25Ε του 
περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου σε 
ατομική βάση, ή σχετικά κεφαλαιακά μέσα»∙  

   

 
 

 (β)  με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) αυτού, με τις 
ακόλουθες παραγράφους: 

   

  «(α)  όταν εξετάζει κατά πόσο θα προβεί στην εν λόγω διαπίστωση, κατόπιν 
διαβούλευσης με την αρχή εξυγίανσης της σχετικής οντότητας εξυγίανσης,  
αποστέλλει κοινοποίηση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη 
διαβούλευση με την εν λόγω αρχή εξυγίανσης- 

   

  (i) στην αρχή ενοποιημένης εποπτείας και, εάν πρόκειται για 
διαφορετική αρχή, στην ενδεδειγμένη αρχή του κράτους μέλους 
όπου είναι εγκατεστημένη η αρχή ενοποιημένης εποπτείας·  

  
(ii) στις αρχές εξυγίανσης άλλων οντοτήτων εντός του ίδιου ομίλου 

εξυγίανσης που αγόρασαν άμεσα ή έμμεσα υποχρεώσεις κατά τα 
οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 25Ε του περί Εξυγίανσης 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, από 
οντότητα που υπόκειται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του 
άρθρου 25Ε του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου· 

   

  (β)  όταν εξετάζει κατά πόσο θα προβεί σε διαπίστωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 26, αποστέλλει αμελλητί 
κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για κάθε επιχείρηση 
επενδύσεων ή οντότητα που αναφέρεται στο Άρθρο 1(1)(β), (γ) ή (δ) της 
Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, που έχει εκδώσει σχετικά κεφαλαιακά μέσα ως προς 
τα οποία πρόκειται να ασκηθεί η εξουσία απομείωσης ή μετατροπής, εάν 
πραγματοποιηθεί η διαπίστωση και, εάν πρόκειται για διαφορετικές αρχές, 
στις ενδεδειγμένες αρχές του κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένες οι 
εν λόγω αρμόδιες αρχές και η αρχή ενοποιημένης εποπτείας.»∙ και 

   

  (γ) με την προσθήκη στo εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «απεστάλη 
η κοινοποίηση» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), της φράσης «σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) ή με την παράγραφο (β) του 
εδαφίου (1)». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 41A 
του βασικού 
νόμου. 

9.  Το άρθρο 41A του βασικού νόμου τροποποιείται  ως ακολούθως: 

  (α) Mε την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «αφερεγγυότητας 
ΚΕΠΕΥ» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή οντότητας που αναφέρεται στην 
παράγραφο (β), (γ) ή (δ) του άρθρου 3»∙ 

   

  (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις 
«της ΚΕΠΕΥ» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή οντότητας που αναφέρεται στην 
παράγραφο (β), (γ) ή (δ) του άρθρου 3»∙ και 

   

  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

  «(2Α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), για ΚΕΠΕΥ ή 
άλλες οντότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), το σύνολο των απαιτήσεων που 
προκύπτουν από στοιχεία ιδίων κεφαλαίων έχουν, κατά τις κανονικές διαδικασίες 
αφερεγγυότητας, χαμηλότερη κατάταξη από οποιαδήποτε απαίτηση η οποία δεν 
προκύπτει από στοιχείο ιδίων κεφαλαίων· στον βαθμό που ένα μέσο έχει μόνο 



 
μερικώς αναγνωριστεί ως στοιχείο ιδίων κεφαλαίων, το σύνολο του μέσου 
αντιμετωπίζεται ως απαίτηση που προκύπτει από στοιχείο ιδίων κεφαλαίων και 
κατατάσσεται χαμηλότερα από οποιαδήποτε απαίτηση η οποία δεν προκύπτει από 
στοιχείο ιδίων κεφαλαίων.». 

 


