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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αρ. 3910 της 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004

ΜΕΡΟΣ Ι

Ο περί  Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2004 εκδίδεται
µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το
Αρθρο 52 του Συντάγµατος.

Αριθµός  του 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2004

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών Εταιρειών
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2004 και θα διαβάζεται µαζί µε τους
περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµους του 1985 µέχρι 2004 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόµος») και ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος
θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµοι του 1985
µέχρι (Αρ. 2) του 2004.

2. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη του ακόλουθου νέου
άρθρου:

 Οποιοδήποτε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα που
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του
 µε την

εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόµου,
(α) Να εξασφαλίζει από οποιοδήποτε πελάτη του για

ανοίγµατος  σ' αυτό, στοιχεία ταυτότητας του
πελάτη, ήτοι, το όνοµα, τη  τον αριθµό του επίσηB
µου δελτίου ταυτότητας ή τον αριθµό του διαβατηρίου και
τη χώρα  του,

(5355)

«Ανοιγµα

και
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(β) να περιλαµβάνει τα  δυνάµει της παραγράB
φου (α) του παρόντος εδαφίου στοιχεία ταυτότητας, στα
στοιχεία της κατάστασης  του πελάτη.

(2) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος
άρθρου, προσδιορίζονται βάσει του επίσηµου δελτίου ταυτότητας
ή του διαβατηρίου που υποβάλλει ο πραγµατικός

3.  άρθρο 57 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου (γ) και τον αναγραµB

µατισµό των υφιστάµενων παραγράφων (γ) και (δ) σε παραγράφους
(δ) και (ε), αντίστοιχα:

«(γ) Αρνείται ή παραλείπει ή αµελεί να συµµορφωθεί µε τις διατάB
ξεις του άρθρου  του παρόντος Νόµου,».

(β) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (ε) αυτού, όπως αναγραµµατίB
στηκε, των φράσεων «(α) και (β)» και «(γ) και (δ)» και την αντικατάB

 τους µε τις φράσεις «(α), (β) και (γ)» (τέταρτη γραµµή) και «(δ)
και (ε)» (πέµπτη γραµµή), αντίστοιχα.

του  57
του




