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Κύριοι,
Μέσα στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
(ΧΑΚ) για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Εισηγμένων Εκδοτών και του
επενδυτικού κοινού, οι εισηγμένοι Εκδότες παρακαλούνται όπως κατά την εκτέλεση
Εταιρικών Πράξεων όπου κρίνεται αναγκαία η παράδοση ηλεκτρονικού αρχείου προς το
Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ (π.χ. ενσωμάτωση νέων μετοχών ως
προσθήκη στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, διανομή μερίσματος σε μετοχές κτλ), να
κατανέμουν τις νέες αξίες στους επενδυτές είτε σε λογαριασμό Χειριστή ή στον Ειδικό
Λογαριασμό, κατά αναλογία των υφιστάμενων αξιών που αυτοί κατέχουν (πριν από την
εκτέλεση της Εταιρικής Πράξης), εκτός εάν δοθούν εκ μέρους των επενδυτών
διαφορετικές οδηγίες. Αυτός ο χειρισμός ισχύει για την εκτέλεση των υπόλοιπων
Εταιρικών Δραστηριοτήτων που εκτελούνται αυτοματοποιημένα από το Κεντρικό
Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ, μετά από οδηγίες του Εκδότη.
Οι Εκδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν το πιο πάνω στους κάτοχους των αξιών τους,
είτε μέσω της Ανακοίνωσης που εκδίδεται για την κάθε Εταιρική Δραστηριότητα, είτε
σε απευθείας επικοινωνία που μπορεί να έχουν με αυτούς.
Με την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, κατά την κατανομή νέων αξιών υπό τον έλεγχο
Χειριστή, θα αποφεύγεται η διαδικασία συμπλήρωσης επιπρόσθετων εντύπων εκ μέρους
του επενδυτή και επιπρόσθετο κόστος, για σκοπούς της εκ των υστέρων μεταφοράς των
αξιών υπό τον έλεγχο Χειριστή, προς διαπραγμάτευση. Αναφέρεται συνεπώς ότι οι αξίες
αυτές θα είναι διαθέσιμες και άμεσα διαπραγματεύσιμες.
Σχετική πληροφόρηση, υποβοηθητική για τους Εκδότες, παρέχεται από το ΧΑΚ μέσω
του περιφερειακού συστήματος (SMS) που το ΧΑΚ μπορεί να εγκαταστήσει στον
Εκδότη, μετά από αίτημα του. Επίσης το ΧΑΚ μετά από σχετικό αίτημα του Εκδότη,
μπορεί να ετοιμάσει πρόσθετα αρχεία, στα οποία παρέχεται η πληροφόρηση αυτή. Για
οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και/ή διευκρινήσεις, παρακαλούμε όπως
επικοινωνείτε με το συνάδελφο κ. Φύτο Γαλαξή, Λειτουργό Α΄, στο τηλέφωνο + 35722-712300.

Το ΧΑΚ είναι πάντοτε στη διάθεση των Εισηγμένων Εκδοτών κι’ άλλων συντελεστών
της Αγοράς για οποιεσδήποτε εισηγήσεις/επισημάνσεις σχετικά με τις διαδικασίες του
Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου, ή για οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα, τυχόν σας
απασχολεί.
Ευχαριστούμε.
Με εκτίμηση
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