ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΧΑΚ

Το ΧΑΚ έχει προχωρήσει σε τροποποίηση του περί αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο) Νόμο, ώστε να έχει
την ευχέρεια να αναλαμβάνει και να τηρεί στο Κεντρικό Μητρώο / Αποθετήριο και
μητρώα μη εισηγμένων εταιρειών.
Συνεπώς θα μπορούν να καταχωρούνται και οποιεσδήποτε άλλες ονομαστικές και
ανώνυμες κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες ή εφεξής εισαγόμενες στο
Χρηματιστήριο, των οποίων ο εκδότης επιθυμεί την εισαγωγή τους στο Κεντρικό
Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.
Η Υπηρεσία αυτή προσφέρεται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου από τις 29
Οκτωβρίου 2010 και προσφέρει σημαντικά οφέλη σε Εταιρείες, Δικηγορικά Γραφεία,
Λογιστικά /Ελεγκτικά Γραφεία που εκτελούν χρέη Γραμματέα σε μη εισηγμένες
εταιρείες.
Προσφερόμενες Υπηρεσίες:
Το ΧΑΚ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις εισηγμένες Εταιρείες στο ΚΑΜ
όπως:


Έκδοση κωδικού ISIN και CFI



Διανομή και καταβολή Μερισμάτων



Διαχείριση των οδηγιών πληρωμής για την καταβολή μερισμάτων / τοκομεριδίων,
όπως επίσης και τροποποίηση των υφιστάμενων.



Αποστολή ερωτηματολογίων σε επενδυτές εξωτερικού.



Αποστολή αρχείων στο Φόρο Εισοδήματος για σκοπούς έκτακτης Αμυντικής
Εισφοράς.



Αποστολή στατιστικών Στοιχείων



Αποστολή ετήσιων εκθέσεων.



Χειρισμό Εταιρικών Πράξεων π.χ Διανομή Δικαιωμάτων Προτίμησης, Εξάσκηση
Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, Δωρεάν Παραχώρηση Μετοχών, κτλ



Τήρηση των Αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό.



Ενεχυρίαση και αποδέσμευση αξιών



Ηλεκτρονική σύνδεση (Οn Line) σύνδεση για παροχή πληροφοριών.



Εκτύπωση κατάστασης ανά Μερίδα ξεχωριστά.



Καταχώρηση επιβαρύνσεων στο Μητρώο (π.χ. διατάγματα δικαστηρίου)



Ενημέρωση Μητρώου (π.χ. διαγραφή κατόχου)



Εκτύπωση Μητρώου



Ενημέρωση Εφόρου Εταιρειών για οποιεσδήποτε Μεταβολές.



Εκτύπωση ετικετών (labels) (π.χ. για σκοπούς γενικής συνέλευσης ή αποστολής
ετήσιων εκθέσεων)



Ολοκλήρωση διαδικασίας Εξαγοράς (Squeeze Out).



Μεταβιβάσεις / Συγχωνεύσεις



Έκδοση Κατάστασης Λογαριασμού Αξιών.

Διαδικασία Εισαγωγής Μη Εισηγμένων Εταιρειών στο Κεντρικό Μητρώο /
Αποθετήριο


Έκδοση Κωδικού ISIN και CFI



Υποβολή των Απαραίτητων Νομικών Εγγράφων
-

Υποβολή στο ΧΑΚ του Καταστατικού της Εταιρείας που είναι
κατατεθειμένο στον Έφορο Εταιρειών

-

Γραπτή βεβαίωση από Δικηγόρο που μεταξύ άλλων βεβαιώνει ότι όλες
Οικονομικές διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί για την έκδοση των αξιών.

-

Πιστοποιητικό Διευθυντών, καθώς και την απόφαση του συμβουλίου
της εταιρείας για ανάθεση της κατάρτισης και τήρησης των αξιών στο
ΚΜΑ.

-

Υποβολή όλων των όρων Έκδοσης των αξιών.



Ετοιμασία ηλεκτρονικών αρχείων από το ΧΑΚ. Αποστολή στον Εκδότη για
επιβεβαίωση των στοιχείων.



Παράδοση του Τελικού Πρωτοκόλλου από τον Εκδότη στο ΧΑΚ.

Πάγιες Χρεώσεις:
1. Εφάπαξ χρέωση για την ανάληψη από το ΧΑΚ του Μητρώου των Αξιών μη
Εισηγμένης Εταιρείας €2000 (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Κωδικού
ISIN και CFI. Πληροφορίες για την τιμολογιακή πολιτική / χρεώσεις του ΧΑΚ
υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Τέλη και
Δικαιώματα
2. Πληροφορίες για τα έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου
Κανονιστική Απόφαση Αναφορικά με την Ανάληψη και Τήρηση Μητρώων
Μη Εισηγμένων Αξιών (και παραρτήματα) (Κ.Δ.Π 273/2012)

