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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2014
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

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

τίτλος.

Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015

131(I) του 2014.

και

θα

διαβάζεται

μαζί

με

τον

περί

των

Οργανισμών

Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014 (που στο εξής θα
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Οργανισμών
Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμοι του 2014 και 2015.

Τροποποίηση

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

του άρθρου 2

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «τρίτη
χώρα» της τελείας με άνω τελεία·

(β)

με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά,
του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

«χρηματοοικονομικά μέσα» έχει
την έννοια που αποδίδεται στον

2

όρο αυτό από τον περί
144(Ι) του 2007

Επενδυτικών Υπηρεσιών και

106(Ι) του 2009

Δραστηριοτήτων και

141(Ι) του 2012

Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του

154(Ι) του 2012

2007 όπως αυτός διορθώθηκε·».

193(Ι) του 2014.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Πρώτο (Ι):
16.11.2007
16.11.2012
30.11.2012.

Τροποποίηση

3. Το άρθρο 116 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη

του άρθρου 116

διαγραφή, από την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του

του βασικού

εδαφίου (3) αυτού, της φράσης «εφόσον στο χαρτοφυλάκιο του

νόμου.

οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με περιορισμένο αριθμό
προσώπων δεν περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά μέσα,»
(πρώτη έως τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση

4. Το άρθρο 120 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 120

ακολούθως:

του βασικού

3

νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου
(1) αυτού, της φράσης «τεσσάρων μηνών» (δεύτερη
γραμμή), με τη φράση «οκτώ μηνών»·

(β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου
(1) αυτού, της φράσης «τεσσάρων μηνών» (όγδοη
γραμμή) με τη φράση «οκτώ μηνών»·

(γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης
«τεσσάρων μηνών» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση
«οκτώ μηνών».

Έναρξη της

5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει αναδρομικά από την

ισχύος

24η Νοεμβρίου 2014.

του παρόντος
Νόμου.
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