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Κύριοι,
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει
αποφασίσει, μετά και από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να
προχωρήσει σε τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις
Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/2014), ως ακολούθως:
1. Τροποποίηση της Παραγράφου 5.2.2.1 της ΚΔΠ 379/2014 (ως
τροποποιήθηκε), ώστε σε περίπτωση που εκδότης προτίθεται να διαθέσει
περιουσιακό
στοιχείο,
ανεξάρτητα
σε
ποια
αγορά
σημαντικό
διαπραγματεύονται οι τίτλοι του, να υποχρεούται όπως:
(α) συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων του για την έγκριση ειδικού
ψηφίσματος για τη διάθεση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου,
(β) αποστείλει για την εξασφάλιση του εν λόγω ψηφίσματος, μαζί με την
ειδοποίηση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, επεξηγηματική
Εγκύκλιο η οποία να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες της
πρότασης που οι μέτοχοι καλούνται να υιοθετήσουν.
Σημειώνεται ότι στο εν λόγω προσχέδιο της τροποποίησης καθορίζεται ως
«Σημαντικό περιουσιακό στοιχείο», το 25% του συνόλου του ενεργητικού του
εκδότη.
2. Tροποποίηση της παραγράφου 5.2.2.1 (α) της ΚΔΠ 379/2014 ώστε το
πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον σε σχέση με τη σύναψη της συμφωνίας ή της
συναλλαγής όχι μόνο να «δηλώνει τέτοιο ενδιαφέρον» σε συνεδρία του ΔΣ ή
στη Γενική Συνέλευση όπως προνοείται σήμερα αλλά να υποχρεούται να
επεξηγήσει τους λόγους ύπαρξης αυτού του συμφέροντος στη Συνεδρία του
ΔΣ, ή στη Γενική Συνέλευση, ανάλογα με την περίπτωση.
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Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω τροποποιήσεις σχετίζονται άμεσα και με τα
θέματα που εγείρονται από την έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας για την
προστασία των επενδυτών.
Το κείμενο της προτεινόμενης τροποποίησης επισυνάπτεται και έχει επίσης
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, στο μέρος ‘Νομικό Πλαίσιο’,
‘Προτεινόμενη Νομοθεσία’, με τίτλο: Τροποποίηση της Κανονιστικής
Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου, ΚΔΠ 379/2014 –
29/9/2017.
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε
διαβούλευση, για την προτεινόμενη αυτή τροποποίηση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν συνεπώς να υποβάλουν τις θέσεις και απόψεις
τους στο ΧΑΚ μέχρι την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, αποστέλλοντας τις
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cse.com.cy, ή με τηλεομοιότυπο
στο 22570308, με την αναφορά: «Διαβούλευση για Τροποποίηση της
Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ
379/2014 -29/9/2017».
Με εκτίμηση

Νίκος Τρυπάτσας
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής
Εσώκλ.
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΚΣΕΠΕΥ
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Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8.8.2014 (Κ.Δ.Π 379/2014).
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα
άρθρα 57, 58, 59, 113, 117, 119 και 126 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόμων του 1993 έως 2015, αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση
αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως:

1. Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 5.2.2.1 αυτής, μετά τη φράση
η
η
«να δηλώνει τέτοιο συμφέρον» (7 και 8 γραμμή), της φράσης «και να επεξηγεί τους λόγους
ύπαρξης αυτού του συμφέροντος».
2. Με την προσθήκη στην παράγραφο 5.2.2.1 αυτής, μετά την υποπαράγραφο (β), της
ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (γ):
«(γ) Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, στην περίπτωση που εκδότης προτίθεται να διαθέσει
σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο, θα πρέπει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των
μετόχων του για έγκριση ειδικού ψηφίσματος για τη διάθεση του εν λόγω περιουσιακού
στοιχείου.
Νοείται ότι, μαζί με την ειδοποίηση για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει να
αποστέλλεται και επεξηγηματική εγκύκλιος η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες
λεπτομέρειες της πρότασης που οι μέτοχοι θα κληθούν να υιοθετήσουν.
Περαιτέρω νοείται ότι για τους σκοπούς της υποπαραγράφου αυτής, «σημαντικό περιουσιακό
στοιχείο» θεωρείται περιουσιακό στοιχείο το οποίο συνιστά τουλάχιστον το 25% του συνόλου
του ενεργητικού του εκδότη.»
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