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Εισαγωγικό
Το ΧΑΚ στα πλαίσια της προσπάθειας του για σφαιρική και λεπτομερή ενημέρωση των επενδυτών
για τα χρηματιστηριακά δρώμενα,
εκδίδει το "Γλωσσάρι Χρηματιστηρίου".
Βασικά, πρόκειται για μια έκδοση
που επεξηγεί με απλά λόγια αρκετούς χρηματιστηριακούς όρους
και ορολογίες.
Σίγουρα, σ’ αυτή την έκδοση δεν
περιλαμβάνονται όλοι οι όροι που
χρησιμοποιούνται στα χρηματιστήρια, ωστόσο επεξηγούνται βασικές χρηματιστηριακές ορολογίες, σύμφωνα με όσα κατά καιρούς διάφοροι επενδυτές έχουν
ρωτήσει το ΧΑΚ.
Η έκδοση εντάσσεται στη γενικότερη προσφορά του ΧΑΚ προς την
χρηματιστηριακή κοινότητα.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις
αναφορικά με το περιεχόμενο του
παρόντος εντύπου παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΧΑΚ.

Αγοραία αξία ή τιμή εισηγμένης αξίας
Είναι η τρέχουσα τιμή στην οποία γίνονται συναλλαγές επί μίας εισηγμένης αξίας.

Αμοιβαία Κεφάλαια
Ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο ορίζεται μια αδιάσπαστη ομάδα περιουσίας πολλών δικαιούχων υπό κοινή διαχείριση τρίτου. Η περιουσία, το ενεργητικό δηλαδή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελείται όπως προβλέπεται από το νόμο, από κινητές αξίες και μετρητά. Η περιουσία ανήκει εξ’ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σ’ αυτήν, ανάλογα με
τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν. Όσοι συμμετέχουν στην περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποκαλούνται μεριδιούχοι. Μεριδιούχοι μπορούν να είναι φυσικά
ως επίσης και νομικά πρόσωπα.

Αξία Χαρτοφυλακίου
Η χρηματική αξία του συνόλου των κινητών αξιών που κατέχει ο επενδυτής.

Αριθμός συναλλαγής
Σημαίνει το χαρακτηριστικό αύξων αριθμό που αποδίδει αυτόματα το σύστημα ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για κάθε συναλλαγή που καταρτίζεται στο Χρηματιστήριο.

Άυλη κινητή αξία ή άυλη αξία
Σημαίνει την καταχωρημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών
κινητή αξία κατά τις διατάξεις του νόμου, μεταβιβάζεται δε, ενεχυριάζεται και άλλως
πως επιβαρύνεται κατά τα οριζόμενα εις τον παρόντα Νόμο, με σχετική καταχώριση
στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.

Βιβλίο εντολών (order book)
Σημαίνει το μητρώο όλων των εντολών αγοράς και πώλησης που καταχωρούνται από
τους εγκεκριμένους από το Χρηματιστήριο χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος διαπραγμάτευσης και οι οποίες ταξινομούνται αναλόγως της τιμής που αυτές προσδιορίζουν και της ώρας καταχώρισης τους ανά κινητή αξία.

Δημόσια Πρόταση
Σημαίνει την πρόταση που απευθύνεται σε κατόχους άϋλων αξιών του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΑΜ) σύμφωνα με των περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο 41(1)/2007 ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο τον τροποποιεί ή τον
αντικαθιστά.

Δημόσια Χρεόγραφα
Σημαίνει χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, από Δήμους και τις τοπικές αρχές κι’ από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε και χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου άλλων Κρατών, καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση άλλων Κρατών.
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Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF‘s)
Τα ETF‘s είναι αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν την απόδοση χρηματιστηριακών
δεικτών ή άλλων υποκείμενων αξιών ή περιουσιακών στοιχείων, ομολόγων, εμπορευμάτων κτλ. Τα ETF‘s διαπραγματεύονται όπως ακριβώς και οι εισηγμένες αξίες,
συνδυάζοντας την ευελιξία των χρηματιστηριακών συναλλαγών με τα οφέλη ενός διαφοροποιημένου επενδυόμενου χαρτοφυλακίου.

Διασπορά μετοχών
Είναι το εύρος της κατανομής των μετοχών μιας εταιρίας στους μετόχους της. Όσοι
πιο πολλοί οι μέτοχοι τόσο μεγαλύτερη η διασπορά.

Διασπορά χαρτοφυλακίου
Είναι η κατανομή του κεφαλαίου για αγορά πολλών ειδών εισηγμένων τίτλων, για λόγους ασφαλείας (περιορισμού κινδύνου).

Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών (Δ.Α.Μ.) (Warrant)
Το χρηματοοικονομικό προϊόν που εκδίδεται από συγκεκριμένο εκδότη το οποίο δίνει στον κάτοχο του το δικαίωμα (όχι την υποχρέωση) να αγοράσει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών σε προκαθορισμένη τιμή (τιμή εξάσκησης) και σε συγκεκριμένες μελλοντικές ημερομηνίες ή συγκεκριμένες χρονικές περιόδους μέχρι τη λήξη του (Ημερομηνία Λήξης). Τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (Warrants) διαπραγματεύονται στο
Χρηματιστήριο και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
 Αμερικανικού

Τύπου (Δικαιώματα Αγοράς)

Το δικαίωμα που μπορεί να εξασκηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή
έως και την ημέρα λήξης του.
 Ευρωπαϊκού

Τύπου (Δικαιώματα Αγοράς)

Το δικαίωμα που μπορεί να εξασκηθεί μόνον κατά συγκεκριμένη
ημερομηνία/περίοδο κάθε χρόνου μέχρι την ημερομηνία λήξης του.

Δικαίωμα Προαίρεσης
Το χρηματοοικονομικό προϊόν που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα (όχι την υποχρέωση) να αγοράσει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών σε μία προκαθορισμένη τιμή σε
συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης).

Δικαιώματα Προτίμησης (Rights)
Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ένας τρόπος που ο εισηγμένος εκδότης μπορεί να
αυξήσει το μετοχικό του κεφάλαιο. Ο εκδότης εκδίδει Δικαιώματα Προτίμησης (rights issue) προς τους υφιστάμενους μετόχους βάσει της αναλογίας που αυτοί συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο, με τιμή εξάσκησης συνήθως χαμηλότερη από την
τιμή που διαπραγματεύονται οι μετοχές του εκδότη στο Χρηματιστήριο. Τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) εμπορεύονται στο Χρηματιστήριο, για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Ειδικός Διαπραγματευτής
Μέλος που συμμετέχει σε Αγορές Αξιών του ΧΑΚ μπορεί να δραστηριοποιείται ως
Ειδικός Διαπραγματευτής, εάν εξασφαλίσει από το ΧΑΚ την ιδιότητα του Ειδικού Δια-
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πραγματευτή η οποία μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες κινητές αξίες για τις
οποίες και άλλα Μέλη είναι δυνατό να ενεργούν ως Ειδικοί Διαπραγματευτές και η
διάρκεια της Ειδικής Διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους
ανά κινητή αξία. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής, από την ημέρα έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης και σε κάθε συνεδρίαση του ΧΑΚ, υποχρεούται να διαβιβάζει, για ίδιο
λογαριασμό, σε συνεχή βάση, ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης που εισάγονται ταυτόχρονα για κάθε κινητή αξία επί της οποίας ασκεί ειδική διαπραγμάτευση (quotes).

Ειδικός Λογαριασμός
Σημαίνει λογαριασμό που δημιουργείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ,
ταυτόχρονα με τη δημιουργία Μερίδας για Εκδότη, Μέλος ή Επενδυτή και στον οποίο
τηρούνται ή δυνατό να τηρούνται αξίες που βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Χρηματιστηρίου.

Εκδομένες αξίες
Είναι το σύνολο του αριθμού των αξιών που εκδόθηκαν από έναν εκδότη.

Εντολή
Σημαίνει την εκδήλωση προσφοράς ή ζήτησης που καταχωρείται από χρήστη του συστήματος με τον τρόπο και το περιεχόμενο που καθορίζεται στους Κανόνες Συναλλαγών, με σκοπό την εκτέλεση της σε συναλλαγή.

Επενδυμένο Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο που έχει διαθέσει για επενδύσεις στο συγκεκριμένο προϊόν ο επενδυτής.

Επενδυτής
Σημαίνει τον κάτοχο ή προτιθέμενο κάτοχο αξιών που είναι καταχωρημένες ή πρόκειται να καταχωρηθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.

Επενδυτικός Οργανισμός
Εκδότης του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων συνίσταται στην επένδυση σε κινητές αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις, είτε του οποίου το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού είναι εισηγμένες αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή ρευστά διαθέσιμα ή μετοχές εταιρειών, των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων
είναι η επένδυση σε κινητές αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή ρευστά διαθέσιμα.

Εταιρεία χρηματοδότησης μεγάλων έργων
Σημαίνει εταιρεία που μόνο σκοπό έχει την εξεύρεση ικανού ποσού χρημάτων, για
τη χρηματοδότηση ενός μεγάλου έργου. Στο ΧΑΚ υπάρχει η Αγορά Μεγάλων Έργων
στην οποία εισάγονται τέτοιες εταιρείες των οποίων οι δραστηριότητες τους συνίστανται
στην εκτέλεση και εμπορική εκμετάλλευση έργου το οποίο τους ανήκει ή τους έχει
ήδη ανατεθεί ή δικαιώματος ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
το οποίο απόκτησαν ή του οποίου έχουν διασφαλίσει την απόκτηση.

Γλωσσάρι

Χρηματιστηρίου

7

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση Οικονομικής Θέσης, κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων/ Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την κατάσταση Ταμειακής Ροής, την κατάσταση αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια και
τις σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις μίας εταιρείας, οι οποίες καταρτίζονται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Εύρος τιμής
Η διαφορά μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής μίας εισηγμένης αξίας σε μια
χρηματιστηριακή συνεδρίαση.

Ημερομηνία αποκοπής (Ex-date)
Η ημέρα από την οποία η υποκείμενη μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς πλέον το δικαίωμα υπέρ του αγοραστή, δηλαδή της λήψης του προϊόντος της εταιρικής πράξης.

Ημερομηνία αρχείου
Η ημέρα εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών (Τ+3) όπου στο τέλος της οποίας καταγράφονται οι θέσεις που καθορίζουν ποιοι συναλλασσόμενοι θα δικαιούνται
το προϊόν μίας εταιρικής πράξης.

Ημερομηνία λήξης/ εκπνοής
Η τελευταία ημέρα κατά την οποία ο κάτοχος ενός δικαιώματος μπορεί να εξασκήσει
το δικαίωμα. Πέραν αυτής, δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στον τίτλο. Μετά από τη
λήξη, το δικαίωμα χάνει την αξία του και εκπνέει.

Θεματοφύλακας
Σημαίνει ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα που δύναται να παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την
κατάρτιση, εκκαθάριση και τελείωση συναλλαγών αναφορικά με άϋλες αξίες στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

Καθαρή Εσωτερική Αξία
Η καθαρή εσωτερική αξία είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του καθαρού ενεργητικού εκδότη από τον αριθμό του συνόλου των αξιών του οι οποίες έχουν δικαίωμα
συμμετοχής κατά τη διανομή του ενεργητικού του.

Καθαρό Ενεργητικό
Το καθαρό ενεργητικό αποτελεί τη διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού σύμφωνα με τον ισολογισμό του εκδότη, κατά την ημερομηνία υπολογισμού.

Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (ΚΑΜ)
Σημαίνει το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών στο οποίο καταχωρούνται
οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κινητές αξίες, καθώς και άλλες πράξεις συναφείς προς τις αξίες αυτές και το οποίο επί πλέον λειτουργεί ως το Κεντρικό Μητρώο όλων των αξιών αυτών.
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Κεντρικό Μητρώο
Το Χρηματιστήριο έχει αναλάβει την τήρηση ενός Κεντρικού Μητρώου, το οποίο περιέχει τα στοιχεία των κατόχων αξιών όλων των εισηγμένων εταιρειών. Σ’ αυτό καταχωρείται οποιαδήποτε μεταβολή γίνεται για κάθε εισηγμένη αξία, είτε κατόπιν συναλλαγής
στο Χρηματιστήριο, είτε εάν αυτή γίνεται εκτός του Χρηματιστηρίου. Με την εισαγωγή
οποιασδήποτε νέας αξίας στο Χρηματιστήριο, η ευθύνη τήρησης του μητρώου της από
την ημέρα εισαγωγής της, αναλαμβάνεται από το Χρηματιστήριο.

Κεφάλαιο
Σημαίνει το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, περιλαμβανομένων των κοινών και των προνομιούχων μετοχών της.

Κοινή μετοχή
Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μετοχής και περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου, όπως δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών,
στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της
εταιρείας και συμμετοχής στη διαχείριση της.

Λογαριασμός
Σημαίνει Λογαριασμό Αξιών, ή Λογαριασμό Χειριστή, ή Ειδικό Λογαριασμό, ή Μεταβατικό Λογαριασμό ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης Χειριστή ή Χρηματικό Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιών.

Λογαριασμός Αξιών
Σημαίνει λογαριασμό που δημιουργείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο για Εκδότη, Μέλος ή Επενδυτή και στον οποίο τηρούνται αξίες υπό τον έλεγχο Χειριστή. Περιλαμβάνει τις κινητές αξίες που έχει στην κατοχή του ο επενδυτής, τις οποίες έχει κατανείμει για σκοπούς διαχείρισης σε έναν ή περισσοτέρους χειριστές.

Λογαριασμός Εκκαθάρισης Χειριστή
Σημαίνει λογαριασμό Χειριστή που δημιουργείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο
του ΧΑΚ.

Λογιστική αξία της μετοχής
Αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της μετοχής, προκύπτοντας από τη διαίρεση των
ιδίων κεφαλαίων (καθαρή θέση) της εταιρείας με τον αριθμό μετοχών της εταιρείας,
σε κυκλοφορία.

Μερίδα
Σημαίνει μερίδα Επενδυτή, ή μερίδα Μέλους, ή μερίδα Εκδότη που δημιουργείται στο
Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο.

Μερίδια
Σημαίνει μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων, π.χ σε αμοιβαία κεφάλαια.

Μέρισμα
Είναι η καταβολή χρηματικού ποσού (χρηματικό αντάλλαγμα) ή η παραχώρηση μετοχών από εκδότη, που διανέμεται στους μετόχους από τα κέρδη ή τα αποθεματικά του.
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Πολλοί εκδότες προσφέρουν σχέδια επανεπένδυσης μερίσματος όπου δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους - δικαιούχους να χρησιμοποιήσουν το χρηματικό αντάλλαγμα
για αγορά πρόσθετων μετοχών συνήθως σε χαμηλότερη τιμή από την τρέχουσα τιμή
διαπραγμάτευσης της μετοχής. Ο εκδότης διαιρεί το συνολικό ποσό του μερίσματος
με το συνολικό αριθμό εκδομένων μετοχών, για να καθοριστεί το προβλεπόμενο μέρισμα ανά μετοχή.

Μεταβατικός Λογαριασμός
Σημαίνει λογαριασμό που δημιουργείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο για Εκδότη και στον οποίο τηρούνται αξίες πάνω σε προσωρινή βάση, που έχουν εκδοθεί
ή πρόκειται να εκδοθούν από Εκδότη.

Μετάθεση
Σημαίνει τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων Μέλους που απορρέουν από την εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγής, αγοράς ή πώλησης, σε Θεματοφύλακα, ο οποίος υποκαθιστά το Μέλος στις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών για άϋλες αξίες, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το ΧΑΚ.

Μετοχή
Είναι η μονάδα που διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο μίας εταιρείας και που παρέχει
στον κάτοχο της δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη που προκύπτουν από τις εργασίες της.

Μονάδα Διαπραγμάτευσης/ Ελάχιστος Αριθμός
Σημαίνει τον υπό του Συμβουλίου καθοριζόμενο με ανακοίνωση του, ελάχιστο επιτρεπόμενο αριθμό κινητών αξιών που μπορεί να αφορά μία εντολή που καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης αξιών. Όλες οι κινητές αξίες που έχουν
εισαχθεί στο ΧΑΚ διαπραγματεύονται με μονάδα διαπραγμάτευσης το ένα (1) τεμάχιο, εκτός αν το Συμβούλιο του ΧΑΚ αποφασίσει διαφορετικά.

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.)
Είναι ένας Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, δε συνιστά «ρυθμιζόμενη αγορά» και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες
αγορές και επιβάλλουν αυστηρές προϋποθέσεις εισαγωγής και παραμονής σ’ αυτές.
Λειτουργεί σύμφωνα με σχετικές Κανονιστικές Αποφάσεις που ορίζει το ΧΑΚ.

Όγκος Ζήτησης
Ο συνολικός αριθμός τεμαχίων για τον οποίο έχουν καταχωρηθεί εντολές αγοράς οι
οποίες παραμένουν ανεκτέλεστες.

Όγκος προσφοράς
Ο συνολικός αριθμός τεμαχίων για τον οποίο έχουν καταχωρηθεί εντολές πώλησης
οι οποίες παραμένουν ανεκτέλεστες.

Όγκος συναλλαγών
Ο συνολικός αριθμός τεμαχίων ή η συνολική χρηματική αξία διαπραγμάτευσης μίας
αξίας/αριθμού αξιών αθροιστικά, που διαπραγματεύτηκαν σε μια συγκεκριμένη χρη-
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ματιστηριακή συνάντηση ή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. μήνας, έτος).

Ομολογιακές αξίες
Σημαίνει τα αξιόγραφα κεφαλαίου, τα δημόσια χρεόγραφα ή τα χρεόγραφα ή ομολογίες που εκδίδονται από οποιοδήποτε εκδότη.

Ονομαστική αξία της μετοχής
Προκύπτει κατά την πρώτη έκδοση των μετοχών διαιρώντας την αξία του μετοχικού
κεφαλαίου της επιχείρησης με τον αριθμό των μετοχών που αρχικά εξέδωσε. Η ονομαστική αξία μπορεί να μεταβληθεί αργότερα με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
της εταιρείας. Η ονομαστική αξία δεν έχει ουσιαστική σημασία στην αποτίμηση της
πορείας της εταιρείας και της τιμής της μετοχής της. Η ονομαστική αξία της μετοχής
διαφέρει συνήθως από την τιμή έκδοσής της.

Όριο ημερήσιας διακύμανσης
Εύρος τιμών εντός των οποίων μπορεί να τύχει διαπραγμάτευσης μία κινητή αξία κατά
τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, βάσει των Κανόνων Συναλλαγών.

Περίοδος συναλλαγών
Σημαίνει το διάστημα της ημέρας, κατά το οποίο επιτρέπεται η κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Πιστοποιητικό παραστατικό μετοχών (Depositary receipt- DR)
Σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Ταμιευτήριο Πιστοποιητικών Παραστατικών
Μετοχών και το οποίο αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες μετοχές του εκδότη που έχουν
διαχωριστεί και παραμεριστεί στο μητρώο μετοχών του εκδότη υπό μορφή εμπιστεύματος και οι οποίες έχουν δοθεί σε ειδικό Ταμιευτήριο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου.

Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης
Συνιστά μη ρυθμιζόμενη αγορά όπως περιγράφεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/ 2007.

Ποντοπόρος Ναυτιλία
Σημαίνει τη δραστηριότητα που αφορά την ιδιοκτησία, διαχείριση, εκμετάλλευση πλοίου μεταφοράς φορτίου το οποίο είναι προορισμένο να κινείται στην θάλασσα αυτοδύναμο. Στο ΧΑΚ λειτουργεί Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην οποία εισάγονται εταιρείες των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους ή των περιουσιακών τους
στοιχείων σχετίζονται με δραστηριότητες που αφορούν ποντοπόρο ναυτιλία.

Προνομιούχος μετοχή
Μετοχή που προσφέρει ένα προβάδισμα έναντι των κοινών μετοχών, στη λήψη μερίσματος από τους κατόχους τους και στη λήψη του αποτελέσματος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης. Συνήθως στερείται του δικαιώματος
ψήφου και συμμετοχής στη διαχείριση της επιχείρησης.

Προτείνων
Σημαίνει το πρόσωπο που υπέβαλε δημόσια πρόταση ή το οποίο ασκεί δικαίωμα εξα-
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γοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου
41(1)/2007 ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

Ρυθμιζόμενη Αγορά
Σημαίνει την αγορά κράτους μέλους, στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικά μέσα, σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 (Ν.144(Ι)/2007) που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2007 και ψηφίστηκε σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ (Markets in Financial Instruments Directive – MIFID) και την Οδηγία 2006/73/ΕΚ. Το ΧΑΚ αποτελεί ρυθμιζόμενη αγορά.

Συγκρότημα
Σημαίνει τον εκδότη και τις θυγατρικές του εταιρείες.

Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Συμφωνία για την υποχρεωτική αγορά ή πώληση ενός προϊόντος, με την τιμή του προϊόντος να καθορίζεται κατά το χρόνο της συναλλαγής, ενώ η παράδοση και η πληρωμή
πραγματοποιούνται σε μια προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία.

Σύμβουλος Εισαγωγής (Nomad)
Είναι νομικό πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του ως Σύμβουλος Εισαγωγής με αίτηση του προς το ΧΑΚ και έργο του είναι η υποβοήθηση του εκδότη για ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία και συμμετοχή στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.).

Τιμή
Σημαίνει τη χρηματική αξία ανά μονάδα κινητών αξιών που αφορά μία εντολή, η οποία
εκφράζεται σε Ευρώ ανά κινητή αξία ή ανά ομάδα κινητών αξιών.

Τιμή Ανοίγματος
Η τιμή ανοίγματος υπολογίζεται από το σύστημα για κάθε αξία ξεχωριστά κατά τη φάση
διαπραγμάτευσης προσδιορισμού της τιμής ανοίγματος. Αν για μία αξία δεν διαμορφωθεί τιμή ανοίγματος κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τότε ως τιμή ανοίγματος
θεωρείται η τιμή της πρώτης συναλλαγής, που θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη
φάση διαπραγμάτευσης.

Τιμή έκδοσης
Τιμή έκδοσης της μετοχής είναι η τιμή στην οποία διατίθεται η μετοχή και την οποία
πρέπει να καταβάλει ο μέτοχος για την απόκτησή της. Η τιμή έκδοσης της μετοχής
μπορεί να είναι ίση ή μεγαλύτερη αλλά ποτέ μικρότερη από την ονομαστική αξία της
μετοχής.

Τιμή εκκίνησης
Ορίζεται ως η τιμή κλεισίματος όπως αυτή προέκυψε κατά την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνεδρία, η οποία δύναται να έχει προσαρμοστεί κατάλληλα εφόσον έχουν
μεσολαβήσει από τη χρονική αυτή στιγμή οποιεσδήποτε εταιρικές δραστηριότητες.

12

Γλωσσάρι

Χρηματιστηρίου

Τιμή εξάσκησης
Το χρηματικό ποσό που πληρώνει ο κάτοχος του δικαιώματος στον εκδότη του, προκειμένου να αποκτήσει νέο τίτλο στην προκαθορισμένη ημερομηνία/ περίοδο εξάσκησης.

Τιμή Ζήτησης
Η τιμή που προσφέρεται από τον υποψήφιο αγοραστή μίας κινητής αξίας.

Τιμή Κλεισίματος
Ως τιμή κλεισίματος μίας αξίας, ορίζεται η τιμή στην οποία εκτελέστηκε η τελευταία
συναλλαγή της αξίας κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνεδρίασης ή όπως
διαφορετικά προσδιορίζεται στους Κανόνες αυτούς κι ένας τέτοιος προσδιορισμός
δυνατό να διαφέρει ανά αξία, οργανωμένη αγορά, ή τμήμα αυτής. Σε περίπτωση όπου
δεν έχουν εκτελεστεί συναλλαγές σε μία αξία, ως τιμή κλεισίματος λαμβάνεται η τιμή
εκκίνησης.

Τιμή προσφοράς
Η τιμή που ζητάει ο υποψήφιος πωλητής για να πουλήσει την κινητή αξία.

Τίτλοι/ Κινητές Αξίες
Σημαίνει μετοχές ή παραστατικούς τίτλους, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς κι’ άλλους τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, που έχουν
κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή, μερίδια σε σχέδια συλλογικών
επενδύσεων και δικαιώματα επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων
ή/και των δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία ή προτιμήσεως για απόκτηση ή διάθεση τους, ως και συμβάσεις με ρήτρα για τους τίτλους αυτούς.

Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού
Σημαίνει την Τράπεζα που καθορίζεται από το ΧΑΚ για σκοπούς Διακανονισμού των
πληρωμών σε σχέση με Χρηματιστηριακές συναλλαγές επί άϋλων αξιών που είναι καταχωρημένες στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο (ΚΑΜ).

Τρέχουσα Τιμή
Η τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης ενός εισηγμένου τίτλου στη χρηματιστηριακή αγορά.

Χειριστής
Σημαίνει το Μέλος, ή το Θεματοφύλακα που έχει το δικαίωμα να κινεί λογαριασμό
χειριστή (δηλαδή μπορεί να κινεί τίτλους για τους οποίους ο επενδυτής του έχει εξουσιοδοτήσει σχετικά το χειριστή).

Χειριστής Ανάδοχος
Σημαίνει το Μέλος ή το Θεματοφύλακα που ο προτείνων τη δημόσια πρόταση έχει καθορίσει με την πρόταση του ότι τον εκπροσωπεί αναφορικά με την παραλαβή αποδοχών και την εκκαθάριση και διακανονισμό των πράξεων που θα προκύψουν ή προκειμένου περί εξαγοράς αξιών την ευθύνη καταβολής του ανταλλάγματος στο δικαιούχο
και ο οποίος ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου.

Γλωσσάρι

Χρηματιστηρίου

13

Χρεόγραφα ή Ομολογιακά Δάνεια
Είναι μια εναλλακτική μορφή δανεισμού για τους εκδότες, οι οποίοι δεσμεύονται να
επιστρέψουν στους κατόχους των χρεογράφων την ονομαστική τους αξία, επιπρόσθετα
ενός συγκεκριμένου ή κυμαινόμενου επιτοκίου σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι
τη λήξη τους. Υπάρχουν διάφορα είδη χρεογράφων τα οποία ποικίλουν ανάλογα με
τους όρους αποπληρωμής τους.

Χρηματικός Διακανονισμός
Σημαίνει την πληρωμή και την είσπραξη του χρηματικού αντιτίμου των χρηματιστηριακών συναλλαγών από τα συμβαλλόμενα σ’ αυτές μέρη.

Χρηματικός Λογαριασμός Διακανονισμού Αξιών
Σημαίνει χρηματικό λογαριασμό διακανονισμού αξιών που τηρείται στην Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού και απεικόνιση του οποίου εμφανίζεται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο.

Χρηματιστηριακή Αξία
Σε σχέση με εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΚ, προσδιορίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των εισηγμένων τίτλων της εταιρείας επί την τιμή κλεισίματος των τίτλων στο ΧΑΚ,
κατά την ημερομηνία υπολογισμού.

Χρηματιστηριακός εκπρόσωπος
Ορίζεται ως το μόνο αρμόδιο πρόσωπο που διορίζεται από κάθε Μέλος του ΧΑΚ, για
να το εκπροσωπεί για θέματα κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στις σχέσεις του με το Χρηματιστήριο. Κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου διορίζει ένα ή περισσότερους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους ανάμεσα σε άτομα που έχουν λάβει
προηγουμένως σχετικές πιστοποιήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ΧΑΚ.

Χρηματιστηριακή Εταιρεία
Εταιρείες πού είναι Μέλη του ΧΑΚ. Μόνο αυτές έχουν το δικαίωμα να διαβιβάζουν
εντολές αγοράς ή πώλησης μετοχών στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑΚ.
Οι χρηματιστηριακές εταιρείες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας, εξοπλισμού και στελέχωσης και να λαμβάνουν απαραίτητα άδεια λειτουργίας από το ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών.

Χρηματιστηριακή συναλλαγή
Σημαίνει τη συναλλαγή που καταρτίζεται είτε μέσω του συστήματος συναλλαγών, είτε
εκτός του συστήματος συναλλαγών κατόπιν σχετικών εντολών αγοράς και πώλησης,
βάσει του ωραρίου και των Κανόνων Συναλλαγών που καθορίζονται από το ΧΑΚ.

Χρηματιστηριακή συνάντηση
Σημαίνει την ημερήσια διαπραγμάτευση και κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών από Μέλη, βάσει του ωραρίου και των Κανόνων Συναλλαγών που καθορίζονται
από το ΧΑΚ.

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (Financial Derivatives)
Χρηματοοικονομικά προϊόντα με υποκείμενη αξία ένα άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν (μετοχές, δείκτες, επιτόκια, συνάλλαγμα κ.α.). Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
ή δικαιώματα προαίρεσης, των οποίων η τιμή προκύπτει (παράγεται) από την τιμή του
υποκείμενου προϊόντος τους.
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