
 
321. IL-MINISTRU TAL-FINANZI, L-EKONOMIJA U INVESTIMENT jipproponi:- 
  
Billi l-Gvern ikkonsidra illi: 
 

A. il-Korporazzjoni Enemalta għandha ċertu dejn u obbligazzjonijiet oħra lejn ċertu banek, 
istituzzjonijiet ta’ kreditu jew finanzjarji (id-"Dejn Kurrenti") li huma garantiti mill-Gvern ta’ 
Malta (il-"Gvern"); u 

 
B. il-Gvern u l-Korporazzjoni huma tal-fehma illi huwa meħtieġ li jimplimentaw programm ta’ 

finanzjament mill-ġdid tad-Dejn Kurrenti tal-Korporazzjoni u l-iskedar mill-ġdid talpagamenti 
dovuti minnha taħt dan id-Dejn Kurrenti, liema programm għandu jiġi milħuq bis-saħħa ta’ għadd 
ta’ tranżazzjonijiet (it-"Tranżazzjoni") li jinvolvu (fost affarijiet oħra) special purpose corporate 
vehicle (1-"SPV") kif ukoll xi partijiet oħra kuntrattanti, liema Tranżazzjoni hija deskritta aħjar fil-
klawżola intitolata "Recitals" li tinsab u tifforma parti integrali minn abbozz ta’ att nutarili li 
għandu jiġi ppubblikat u jidħol fis-seħħ bħala parti mit-Tranżazzjoni bil-ħsieb illi t-Tranżazzjoni 
tingħata l-effett meħtieġ; u l-abbozz ta’ dan l-att nutarili - u li għalih qiegħda ssir referenza 
hawnhekk - qiegħed jiġi (jew diġà ġie) mqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati ta’ Malta u 
qiegħed jiġi mehmuż ma’ din ir-riżoluzzjoni speċjali bħala Dokument A (u hawn jissejjaħ 1-"Att 
ta’ Trasferiment"); u 

 
C. l-SPV ser tiġi ffurmata u reġistrata taħt il-li ġijiet ta’ Malta bħala kumpannija b’responsabbiltà 

limitata bl-isem "Vault Finance Limited"; u 
 

D. l-Att ta’ Trasferiment jikkontempla, fost affarijiet oħra, trasferimenti ta’ għadd ta’ proprjetajiet 
immobbli f’diversi lokalitajiet ta’ Malta u disponimenti jew għoti ta’ interessi fuq l-istess 
proprjetajiet immobbli li jappartjienu lill-Gvern u/jew lill-Korporazzjoni jew inkella li huma 
miżmuma, okkupati jew utilizzati mill-Korporazzjoni għall-ġenerazzjoni, tqassim u provvista ta’ 
enerġija elettrika fil-gżejjer ta’ Malta u Għawdex (kif inhuma deskritti aħjar u b’akbar reqqa fl-Att 
ta’ Trasferiment u l-pjanti mehmuża miegħu); u 
 

E. skont il-paragrafi (d) u (e) tas-subartikolu (1) tal-Artikolu 3 tal-Att dwar it-Trasferiment ta’ 
Artijiet tal-Gvern, Kapitolu 268 tal-Liġijiet ta’ Malta, art li tkun proprjetà tal-Gvern jew 
amministrata minnu tista’ tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun 
fis-seħħ fil-mument tat-trasferiment, waqt li art diġà trasferita mill-Gvern lill-enti morali 
imwaqqaf  b’liġi ma tistax tiġi trasferita minnu (ħlief favur il-Gvern jew xi enti morali ieħor 
imwaqqaf b’liġi) mingħajr l-approvazzjoni tal-Kamra tad-Deputati mogħtija b’riżoluzzjoni jew 
skont l-Artikolu 3(1) tal-Att dwar it-Trasferiment ta’ Artijiet tal-Gvern, Kapitolu 268 tal-Liġijiet 
ta’ Malta; u 
 

F. skont l-Artikolu 36(2) tal-Att dwar l-Enemalta, Kapitolu 272 tal-Liġijiet ta’ Malta, sabiex il-
Korporazzjoni tkun tista’ tittrasferixxi proprjetà immobbli għandha tosserva d-dispożizzjonijiet 
stipulati f’xi wieħed mill-paragrafi (a) sa (f) tal-Artikolu 3(1) tal-Att dwar it-Trasferiment ta’ 
Artijiet tal-Gvern, Kapitolu 268 tal-Liġijiet ta’ Malta; 
 

U billi huwa xieraq li t-trasferimenti, disponimenti, assenjazzjonijiet u għotjiet imsemmija f’aktar dettall 
hawn isfel jsiru skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati kif teħtieġ il-Li ġi ta’ Malta; 
 
Għalhekk huwa b’dan riżolut dan li ġej: 
 

(1)  skont u għall-finijiet tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3(1) (d) u (e) tal-Att dwar it-Trasferiment 
ta’ Artijiet tal-Gvern, Kapitolu 268 tal-Liġijiet ta’ Malta (hawn imsejjaħ l-"Att") u ta’ kwalunkwe 
dispożizzjoni oħra tal-Att, TAPPROVA U TAWTORIZZA t-trasferimenti, id-disponimenti u l-
assenjazzjonijiet kollha tal-proprjetajiet immobbli u d-drittijiet l-oħra kollha (kemm reali jew 
personali) kif ukoll (imma biss sal-limiti meħtieġa jew applikabbli) l-għoti ta’ privileġġi, ipoteki 
jew piżijiet u interessi oħra fuqhom, kif kontemplati u kontenuti fl-Att ta’ Trasferiment (jew f’xi 
Parti jew Partijiet oħra tiegħu) u kif deskritti aħjar u b’akbar reqqa fl-istess Att ta’ Trasferiment u 



dana taħt it-titolu legali applikabbli għall-każ u suġġett għat-termini u l-kundizzjonijiet kollha tal-
Att ta’ Trasferiment, konformement mat-Tranżazzjoni, u li jirrekjedu approvazzjoni taħt u skont 
dan l-Att (inkluż it-trasferimenti u l-assenjazzjonijiet bejn il-Gvern u l-Korporazzjoni u bejn il-
Korporazzjoni u l-SPV) u inkluż, partikolarment, imma mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta’ 
dak li għadu kif ingħad aktar ‘il fuq: 

 
i.   l-għoti mill-Gvern lill-Korporazzjoni tal-First Properties (kif deskritti aħjar u b’akbar 

reqqa fl-Att ta’ Trasferiment u fil-pjanti mehmuża miegħu) b’titolu ta’ enfitewsi 
temporanja għall-perjodu u in konsiderazzjoni taċ-ċens u l-pagament tal-premju u 
suġġett għat-termini u l-kundizzjonijiet l-oħra kollha msemmija fl-Ewwel Parti u fit-
Tielet Parti tal-Att ta’ Trasferiment, inkluż l-għoti mill-Awtorità tat-Trasport f’Malta (l-
"Awtorità tat-Trasport") u mill-Gvern (sal-limiti tad-drittijiet u l-kompetenzi rispettivi 
tagħhom skont il-liġi) lill-Korporazzjoni ta’ ċertu drittijiet ta’ użu, inkluż id-drittijiet ta’ 
rmiġġ u l-użu ta’ mollijiet, tal-art ta’ ma’ xatt-il-baħar u tat-toroq pubbliċi in 
konnessjoni mal-imsemmija First Properties (imsemmija hawn bħala r-"Rights of Use", 
kif ukoll fl-Att ta’ Trasferiment fejn huma deskritti aħjar u b’akbar reqqa wkoll fil-pjanti 
mehmuża miegħu); 

 
ii.    l-għoti mill-Korporazzjoni lill-SPV tas-Second Properties (kif deskritti aħjar u b’akbar 

reqqa fl-Att ta’ Trasferiment u fil-pjanti mehmuża miegħu) b’titolu ta’ enfitewsi 
temporanja għall-perijodu u in konsiderazzjoni taċ-ċens u l-pagament tal-premju u 
suġġett għat-termini u l-kundizzjonijiet l-oħra kollha msemmija fit-Tieni Parti u fit-
Tielet Parti tal-Att ta' Trasferiment; 

 
iii.    il-bejgħ mill-Korporazzjoni lill-SPV tad-dominium utile temporanju tal-First Properties 

iżda mingħajr ir-Retained Delimara Property (kif deskritti aħjar u b’akbar reqqa fl-Att 
ta’ Trasferiment u fil-pjanti mehmuża miegħu), flimkien mat-trasferiment lill-SPV (bil-
kunsens tal-Awtorità tat-Trasport) tar-Rights of Use, għall-prezz u suġġett għat-termini 
u l-kundizzjonijiet l-oħra kollha imsemmija fir-Raba’ Parti tal-Att ta’ Trasferiment; u 

 
(2) sabiex jintlaħqu l-finijiet ta’ din ir-Riżoluzzjoni għas-sens tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3(1) 

(d) u (e) tal-Att, TAWTORIZZA U TINGĦATA S-SETGĦA lin-Nutar Pubbliku li sejjer 
jippubblika l-Att ta’ Trasferiment illi jikkoreġi kwalunkwe żball tipografiku jew grammatikali li 
jinstab waqt il-pubblikazzjoni tal-Att ta’ Trasferiment u biex jimla kif jixraq kwalsijasi data, 
dettall u informazzjoni oħra nieqsa jew imħollija barra waqt l-abbozzar tal-Att ta’ Trasferiment u 
li fl-istess Att ta’ Trasferiment ġew indikati permezz tas-simboli tipografiċi: "[ ]" u "< >" jew 
kwalunkwe simbolu jew forma oħra simili; u 

 
(3)  TIKKONFERMA illi (a) il-kuntratt ta’ kera li jinsab fis-Seba’ Parti tal-Att ta’ Trasferiment u (b) 

il-konvenju ta’ bejgħ u xiri u 1-"option to purchase agreement" li flimkien jinsabu fit-Tmien 
Parti tal-Att ta’ Trasferiment huma kull wieħed minnhom tranżazzjonijiet li skont l-Att ma 
jirrikjedux l-approvazzjoni tal-Kamra tad-Deputati taħt dak l-Att, u għalhekk ir-riżoluzzjoni 
speċjali tal-Kamra tad-Deputati m’għandhiex ikollha l-effett li timpedixxi (i) l-SPV u l-
Korporazzjoni bil-kunsens tal-Gvern milli jbiddlu (permezz ta’ xi emenda, suppliment, 
novazzjoni jew b’xort’oħra) il-kera u t-termini u l-kundizzjonijiet l-oħra kollha tal-kuntratt ta’ 
kera li jinsab fis-Seba’ Parti tal-Att ta’ Trasferiment u (ii) il-SPV u l-Gvern milli jbiddlu 
(permezz ta’ xi emenda, suppliment, novazzjoni jew b’xort’oħra) l-prezz tal-bejgħ u xiri u/jew it-
termini u l-kundizzjonijiet l-oħra kollha tal-konvenju ta’ bejgħ u xiri u tal-"option to purchase 
agreement" li flimkien jinsabu fit-Tmien Parti tal-Att ta’ Trasferiment, u dana f’kull każ fi 
kwalunkwe ħin u minn żmien għal żmien u mingħajr l-approvazzjoni tal-Kamra tad-Deputati. 
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