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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 15.9.2009 (Κ.Δ.Π 326/2009 όπως τροποποιήθηκε).
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα
10(2)(ε), 33, 48, 57, 58, 59, 113, 117, 118, 126, 179 και 186 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2012 και του Κανονισμού 88 των περί Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Κανονισμών, αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις
Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως:

1.

Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 2.1.2(α) αυτής, της φράσης «Αγορά Ειδικής
Κατηγορίας» με τη φράση «Αγορά Επιτήρησης».

2.

Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 2.1.5 αυτής, της φράσης «Αγοράς Ειδικής
Κατηγορίας» (3η γραμμή), με τη φράση «Αγοράς Επιτήρησης» και της φράσης «Αγορά
Ειδικής Κατηγορίας» (6η και 7η γραμμή) με τη φράση «Αγορά Επιτήρησης».

3.

Με την αντικατάσταση της παραγράφου 2.1.6 αυτής με την ακόλουθη νέα παράγραφο 2.1.6:
«Προκειμένου περί αξιών που κατά τον αμέσως πριν την εφαρμογή της απόφασης αυτής
χρόνο, ετύγχαναν διαπραγμάτευσης στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας, με την εφαρμογή της
απόφασης αυτής, θα μετατάσσονται στην Αγορά Επιτήρησης εκτός εάν αυτές ετύγχαναν
διαπραγμάτευση στην υποκατηγορία «Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών», οι οποίες με την
εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα παρουσιάζονταν με σήμανση στην Αγορά
διαπραγμάτευσης τους.

4.

Με την αντικατάσταση του τίτλου της παραγράφου 2.2 με τον ακόλουθο νέο τίτλο:
«ΜΕΤΑΤΑΞΗ / ΣΗΜΑΝΣΗ».

5.

Με την αντικατάσταση της παραγράφου 2.2.3 με την ακόλουθη νέα παράγραφο 2.2.3:
«Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη οποιασδήποτε αγοράς στην Αγορά
Επιτήρησης για χρονικό διάστημα μέχρι έξη μήνες ή για οποιαδήποτε επιπρόσθετη περίοδο
το Συμβούλιο θα αποφασίζει σε περίπτωση:
(α) Καθυστέρησης στην έκδοση των οικονομικών του καταστάσεων/ εκθέσεων ή όταν του
έχει ζητηθεί η διόρθωση ή επανέκδοση αυτών για θεμελιώδες θέμα ή
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(β) Υπάρχει δήλωση αδυναμίας για έκφραση γνώμης για την ολότητα ή ουσιαστικό μέρος των
οικονομικών καταστάσεων ή
(γ) Υπάρχει έμφαση θέματος στην έκθεση ελεγκτών σε σχέση με συνεχιζόμενη
δραστηριότητα ή
(δ) Έχει διοριστεί Διαχειριστής/ Παραλήπτης ή
(ε) Επίκειται αντίστροφη εξαγορά ή
στ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητήσει κάτι τέτοιο ή
(ζ) Άλλου λόγου που θα καθορίσει το Συμβούλιο
Η μετάταξη εκδότη κατόπιν συνδρομής των λόγων που αναφέρονται στις υποπαράγραφους
(α), (β), (δ) και (ε), θα γίνεται χωρίς ειδική προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου, μόλις
διαπιστώνεται από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου η συνδρομή οποιασδήποτε των
περιπτώσεων.»
6.

Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 2.2.5 αυτής, της φράσης «Ειδική Κατηγορία», με τη
φράση «Αγορά Επιτήρησης».

7.

Με την προσθήκη μετά την παράγραφο 2.2.5 αυτής, των ακόλουθων νέων παραγράφων
2.2.5(Α) και 2.2.5(Β):
«2.2.5 (Α) Προκειμένου περί εκδότη:
(α) ο οποίος δεν τηρεί τις συνεχείς υποχρεώσεις της Αγοράς που είναι εισηγμένος, με
εξαίρεση την έκδοση των Οικονομικών του καταστάσεων, ως φαίνεται στην παράγραφο 2.2.3
ή
(β) για τον οποίο υπάρχει επιφύλαξη στην έκθεση ελεγκτών για θεμελιώδες θέμα ή
(γ) ο οποίος παραλείπει να εισαγάγει στο Χρηματιστήριο μετοχές του όπως προβλέπεται από
το Άρθρο 129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή
(δ) (i) για τον οποίο επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ή
(ii) ο οποίος είναι επενδυτικός οργανισμός και επιζητεί την απαλλαγή του από περιορισμό
αναφορικά προς τις υποχρεώσεις του
θα διαπραγματεύεται στην Αγορά Διαπραγμάτευσης του και θα παρουσιάζεται στους πίνακες
διαπραγμάτευσης ή στα δελτία τιμών με την σήμανση (Σ).
Νοείται ότι για το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β), το Συμβούλιο δύναται με
απόφαση του, να μετατάξει τον εκδότη στην Αγορά Επιτήρησης.
Περαιτέρω, παρουσίαση της σήμανσης (Σ) κατόπιν συνδρομής του λόγου που αναφέρεται
στην υποπαράγραφο (δ) (ii), θα γίνεται χωρίς ειδική προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου,
μόλις διαπιστώνεται από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου.
2.2.5(Β) Το Συμβούλιο θα αφαιρεί την ένδειξη (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης ή τα
δελτία τιμών όταν διαπιστώνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση ένδειξης στις
αξίες εκδότη, έχουν εκλείψει.»

8.

Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 2.2.12 αυτών της φράσης «Ειδική Κατηγορία» (1η
γραμμή) με τη φράση «Αγορά Επιτήρησης».

9.

Με την προσθήκη μετά την παράγραφο 2.2.12 αυτής της ακόλουθης νέας παραγράφου
2.2.12(Α) ως ακολούθως:
«2.2.12(Α) Η αφαίρεση της ένδειξης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης ή τα δελτία
τιμών ανακοινώνεται με δημόσια ανακοίνωση του Συμβουλίου η οποία καθορίζει τον λόγο
αφαίρεσης της ένδειξης και την ημερομηνία ισχύος.»

10.

Με την προσθήκη μετά την Παράγραφο 4.3 αυτής, της ακόλουθης νέας Παραγράφου 4.4:
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«4.4

11.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΑΓΟΡΑ.
4.4.1

Εκδότης ο οποίος έχει εισηγμένες αξίες του στη Νεοαναπτυσσόμενων
Εταιρειών Αγορά του Χρηματιστηρίου, προκειμένου να εισάξει επιπρόσθετες
αξίες που θα προκύψουν μετά τη διενέργεια αντίστροφης εξαγοράς, θα
πρέπει μαζί με την αίτηση του για χορήγηση άδειας σύμφωνα με την
παράγραφο 4.3.2, να υποβάλει στο Χρηματιστήριο το ψήφισμα ή την
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που να επιβεβαιώνει τη
συγκατάθεση τους σ’ αυτό. Νοείται ότι ο εκδότης θα πρέπει για κάθε σχετική
με την αντίστροφη εξαγορά πληροφορία να προβαίνει σε δημοσιοποίηση
προς το επενδυτικό κοινό με την έκδοση ανακοίνωσης.

4.4.2

Η διαπραγμάτευση αξιών εκδότη στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά
του Χρηματιστηρίου θα αναστέλλεται σε περίπτωση ανακοίνωσης προς το
Χρηματιστήριο ότι ο εκδότης πρόκειται να συνάψει συμφωνία αντίστροφης
εξαγοράς με άλλο εκδότη. Νοείται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα
τερματίζεται με την έγκριση της αίτησης εισαγωγής των επιπρόσθετων αξιών
από το Χρηματιστήριο.

4.4.3

Κατά την εξέταση της αίτησης για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη
Νεοαναπτυσσόμενων εταιρειών Αγορά του Χρηματιστηρίου των
επιπρόσθετων αξιών που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της
αντίστροφης εξαγοράς, ο εκδότης ως θα έχει διαμορφωθεί θα πρέπει, να
ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται προς τις γενικές και ειδικές
προϋποθέσεις εισαγωγής της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς του
Χρηματιστηρίου. Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις της αρχικής εισαγωγής
δεν ικανοποιούνται ή σε περίπτωση που δεν παρέχεται ολοκληρωμένη η
απαιτούμενη πληροφόρηση από τον εκδότη, οι αξίες του εκδότη θα
συνεχίζουν να τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης.

Με την τροποποίηση του Παραρτήματος 17 αυτής ως ακολούθως:
(α)

Με την αντικατάσταση στον Πίνακα IV, της μέγιστης χρέωσης της παραγράφου 4(iv)
για την ενσωμάτωση αξιών στο ήδη υφιστάμενο κεφάλαιο / ανάληψη μητρώου νέου
εκδότη στη Ν.Ε.Α από «€10.000 σε €50.000».

(β)

Με τη διαγραφή από τον Πίνακα VI(A) της Σημείωσης στο τέλος του.

(γ)

Με την αντικατάσταση των χρεώσεων της Παραγράφου (4) του Πίνακα XI ως
ακολούθως:

Χρηματιστηριακή Αξία
Εως €10εκ.
€10εκ - €20εκ
€20εκ - €40εκ
€40εκ - €50εκ
€50εκ - €100εκ
€100εκ - €150εκ
€150εκ - €200εκ
άνω των €200εκ

Χρέωση ανά Τρίμηνο
€500 (ετήσια χρέωση €2.000)
€750 (ετήσια χρέωση €3.000)
€1.000 (ετήσια χρέωση €4.000)
€1.500 (ετήσια χρέωση €6.000)
€1.500 (ετήσια χρέωση €6.000)
€2.000 (ετήσια χρέωση €8.000)
€2.500 (ετήσια χρέωση €10.000)
Για κεφαλαιοποίηση πέραν των
€200εκ - €10 ανά εκατομμύριο.

Μέγιστη Ετήσια Χρέωση €25,000
(δ)

Με την αντικατάσταση της χρέωσης της παραγράφου Ζ του Πίνακα V από «€5.000»
σε «€20.000».

.
Οι τροποποίηση της παραγράφου 11 τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευση της στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
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