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Κύριοι,
Με την εγκύκλιο αυτή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Συμβούλιο του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αριθμό
τροποποιήσεων των Κανονιστικών του Αποφάσεων ως ακολούθως:
A.

Τροποποιήσεις
τροποποιήθηκε)

των

Κανόνων

Συναλλαγών

(ΚΔΠ409/2006

ως

Ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MIFID II και MIFIR), έχει
προκύψει ανάγκη για τροποποίηση των Κανόνων Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, το Χρηματιστήριο έχει προχωρήσει σε πρώτο στάδιο με την
ετοιμασία σχετικού προσχεδίου τροποποίησης στο οποίο ενσωματώνονται αριθμός
νέων υποχρεώσεων/ διαδικασιών, που προκύπτουν από το εν λόγω νέο Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο.
Σημειώνεται ότι στο άμεσο μέλλον ενδεχομένως να προκύψουν, μέσα στα πλαίσια
αυτά και επιπρόσθετες τροποποιήσεις των Κανόνων Συναλλαγών, για τις οποίες το
Χρηματιστήριο θα τηρεί ενήμερους τους φορείς της Αγοράς.
Β.

Τροποποιήσεις των Κανονιστικών Αποφάσεων αναφορικά με τις Αγορές
του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/2014 ως τροποποιήθηκε)

Μέσα στα πλαίσια τις εύρυθμης λειτουργίας των Αγορών του, το Χρηματιστήριο
αποφάσισε να προχωρήσει με αριθμό τροποποιήσεων, ώστε:
(α) Οι εταιρείες της Ν.Ε.Α.ς Αγοράς (με εισηγμένα Ομόλογα ή Μετοχές) οι οποίες
δεν υποβάλλουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα εντός των προβλεπόμενων
χρονοδιαγραμμάτων να εμφανίζονται στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία
τιμών με Σήμανση (Σ) για 3 μήνες και ακολούθως εάν συνεχίζουν να έχουν
εκκρεμότητες, να αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των αξιών τους, ως ισχύει ήδη
σήμερα.

(β) Οι εταιρείες της Ρυθμιζόμενης Αγοράς που έχουν εισάξει μόνο Ομόλογα στο
Χρηματιστήριο και δεν υποβάλλουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα να
εμφανίζονται και αυτές στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών με
Σήμανση για 3 μήνες και στη συνέχεια να αναστέλλεται η διαπραγμάτευση τους, εάν
συνεχίζουν να μην υποβάλλουν τα αποτελέσματα τους.
(γ) Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική του Χρηματιστηρίου οι οποίες προκύπτουν
ενόψει της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου καθώς και
άλλες αλλαγές στις χρεώσεις του ΧΑΚ - Οι προτεινόμενες αλλαγές φαίνονται
σκιαγραφημένες στους πίνακες των χρεώσεων που επισυνάπτονται.
Γ.

Τροποποιήσεις της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με την εγγραφή
Μελών – Οργάνωση και Προσόντα Υπηρετούντων Υπαλλήλων (ΚΔΠ
433/2010 ως τροποποιήθηκε)

Το Χρηματιστήριο έχει προχωρήσει σε τροποποιήσεις στην πιο πάνω Κανονιστική
Απόφαση, μέσα στα πλαίσια της επικείμενης εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων
(MIFID II και MIFIR).
Τα κείμενα των προτεινόμενων τροποποιήσεων επισυνάπτονται και έχουν επίσης
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, στο μέρος ‘Νομικό Πλαίσιο’,
‘Προτεινόμενη Νομοθεσία’, με τίτλο: Τροποποίηση Κανονιστικών Αποφάσεων του
Χρηματιστηρίου 1/12/2017.
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαβούλευση, για
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν συνεπώς να υποβάλουν τις θέσεις και απόψεις τους στο
ΧΑΚ μέχρι την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017, αποστέλλοντας τις μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο info@cse.com.cy, ή με τηλεομοιότυπο στο 22570308, με την
αναφορά: «Διαβούλευση Τροποποίηση Κανονιστικών Αποφάσεων του
Χρηματιστηρίου 1/12/2017».
Ευχαριστούμε.
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