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Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 41-2007-02 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-02(Α) του 2014
ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ41-2007-02 & ΟΔ41-2007-02(Α) του 2012 – 2014
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το εδάφιο (2) του άρθρου 15, το εδάφιο (5) του
άρθρου 19, το εδάφιο (8) του άρθρου 28, το εδάφιο (8) του άρθρου 36 και το άρθρο 52 του περί των Δημοσίων
Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:
Συνοπτικός
τίτλος
Κ.Δ.Π. 22/2014

1.

Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί Πληρωτέων Τελών της Δημόσιας Πρότασης
Οδηγία ΟΔ41-2007-02 του 2012 – 2014.

Ερμηνεία

2.

Στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
«Νόμος» σημαίνει τον περί των Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007, ως
εκάστοτε ισχύει.
Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν
την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο.
Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ΄
εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός

3.

Με την παρούσα Οδηγία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει τα πληρωτέα τέλη που θα
καταβάλλονται στην Επιτροπή για την εξέταση εγγράφων και αιτημάτων που σχετίζονται με
δημόσια πρόταση εξαγοράς.

Τέλη για την
εξέταση
εγγράφου
δημόσιας
πρότασης

4.

Για την εξέταση του εγγράφου της δημόσιας πρότασης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (5)
του άρθρου 19 του Νόμου, θα καταβάλλονται στην Επιτροπή τέλη ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση που το αντάλλαγμα που προτείνεται αποτελεί μόνο χρηματική
αντιπαροχή, θα καταβάλλεται πάγιο τέλος ύψους €3,417 και 0,01% επί της αξίας της
δημόσιας πρότασης. Η εν λόγω αξία υπολογίζεται βάσει της τιμής στην οποία γίνεται η
δημόσια πρόταση.
(β) Σε περίπτωση που το αντάλλαγμα που προτείνεται περιλαμβάνει τίτλους, θα
καταβάλλεται πάγιο τέλος ύψους €6,835 και 0,01% επί της αξίας της δημόσιας πρότασης.
Η εν λόγω αξία υπολογίζεται βάσει της τιμής στην οποία γίνεται η δημόσια πρόταση.
Σε περίπτωση που το έγγραφο της δημόσιας πρότασης δεν εγκριθεί, το τέλος ύψους 0,01%
επί της αξίας της δημόσιας πρότασης θα επιστρέφεται.
Τέλη αιτήματος
εξαίρεσης

5.

Για την εξέταση αιτήματος για την παροχή εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας
δημόσιας πρότασης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 15 του Νόμου, θα
καταβάλλονται στην Επιτροπή, από το πρόσωπο που αιτείται την εξαίρεση τα ακόλουθα
τέλη:
(α) Για αίτημα που υποβάλλεται δυνάμει των παραγράφων (α), (β), (γ), (δ), (στ), (θ), (ι) και
(ιδ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 του Νόμου, θα καταβάλλεται τέλος ύψους €170.

2
(β) Για αίτημα που υποβάλλεται δυνάμει των παραγράφων (ε), (ζ), (η), (ια), (ιβ) και (ιγ) του
εδαφίου (1) του άρθρου 15 του Νόμου, θα καταβάλλεται τέλος ύψους €430.
Τέλος αιτήματος
μερικής
δημόσιας
πρότασης

6.

Για την εξέταση αιτήματος για την παροχή έγκρισης για τη διενέργεια μερικής δημόσιας
πρότασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Νόμου, θα καταβάλλεται στην Επιτροπή,
τέλος ύψους €855

Τέλος εξέτασης
αναθεωρημένου
εγγράφου
δημοσίας
πρότασης

7.

Για την εξέταση του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης κατά τα οριζόμενα
στο εδάφιο (8) του άρθρου 28 του Νόμου, θα καταβάλλεται στην Επιτροπή από τον
προτείνοντα τέλος ύψους €1,700.

Τέλος αιτήματος
για δικαίωμα
εξαγοράς
(squeeze out).
Κ.Δ.Π. 22/2014

7Α.

Για την εξέταση αιτήματος για το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 36 του Νόμου, θα καταβάλλεται τέλος ύψους €600.

Τέλος αιτήματος
δυνάμει του
άρθρου 4(4) του
Νόμου
Κ.Δ.Π. 22/2014

7Β.

Για την εξέταση του εγγράφου δημόσιας πρότασης στις περιπτώσεις του εδαφίου (4) του
άρθρου (4) του Νόμου για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής στις
περιπτώσεις διασυνοριακών προτάσεων (cross-border), θα καταβάλλεται τέλος ύψους
€2,500.

Κατάργηση
Οδηγίας OΔ412007-02 του
2011

8.

Η Οδηγία της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα τέλη που αφορούν δημόσια πρόταση, με
αναφορά Κ.Δ.Π. 411/2011, καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.

9.

Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
17.10.2011
Έναρξη ισχύος

