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Κύριοι,
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) μέσα στα πλαίσια των πρωτοβουλιών
του προς αναβάθμιση του χρηματιστηριακού θεσμού και με βάση την εξουσία που
του παρέχει η Νομοθεσία του, αποφάσισε όπως προχωρήσει σε διαφοροποίηση
των υφιστάμενων Αγορών σε ένα πιο προσιτό μοντέλο Αγορών που να είναι
αντιπροσωπευτικό στις παρούσες εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις.
Συγκεκριμένα το ΧΑΚ έχει αποφασίσει την αντικατάσταση των έξι υφιστάμενων
Ρυθμιζόμενων Αγορών του (Κύρια Αγορά, Παράλληλη Αγορά, Εναλλακτική
Αγορά, Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών, Αγορά Μεγάλων Έργων, Αγορά
Ποντοπόρου Ναυτιλίας) σε δύο νέες αγορές που θα έχουν την ονομασία Κύρια
Αγορά και Εναλλακτική Αγορά. Θα διατηρηθούν οι Αγορές: Αγορά Ομολογιών
Δημοσίου, Αγορά Ομολογιών Επιχειρήσεων και Αγορές Συλλογικών
Επενδυτικών Σχεδίων.
Σημειώνεται ότι με την έναρξη ισχύος της εν λόγω Κανονιστικής Απόφασης, οι
υφιστάμενες εταιρείες της Ρυθμιζόμενης Αγοράς θα πρέπει να προχωρήσουν, με
βάση το Άρθρο 57 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο, με
την υποβολή αιτήματος για κατάταξη τους σε μια από τις νέες Αγορές του ΧΑΚ
(Κύρια και Εναλλακτική Αγορά).
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Για το θέμα αυτό το Χρηματιστήριο έχει ετοιμάσει προσχέδιο αντικατάστασης της
Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ
326/2009, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.
Πέραν των πιο πάνω, σας πληροφορούμε ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
έχει αποφασίσει όπως προχωρήσει:
(α) σε κατάργηση της Αγοράς Ειδικής Κατηγορίας και της Αγοράς Ειδικών
Χαρακτηριστικών και δημιουργία της Αγοράς Επιτήρησης. Επιπρόσθετα,
προστίθεται πρόνοια για ρύθμιση της παρουσίασης εταιρειών με Σήμανση στο
Δελτίο Τιμών.
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 διαπραγμάτευσης στην
υποκατηγορία «Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών», οι οποίες με την
εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα παρουσιάζονται με Σήμανση στην
Αγορά που διαπραγματεύονταν πριν τη μετάταξη τους στην Αγορά Ειδικών
Χαρακτηριστικών.
(β) σε ρύθμιση της αντίστροφής εξαγοράς (reverse takeover) σε σχέση με την
Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του Χρηματιστηρίου,
(γ) σε τροποποίηση ορισμένων χρεώσεων του.
Για τα θέματα (α) – (γ), έχουν ετοιμαστεί:
(α) προσχέδιο τροποποίησης της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις
Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 326/2009 (επισυνάπτεται ως Παράρτημα
Β) και
(β) προσχέδιο τροποποίησης των Κανόνων Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου
ενόψει της κατάργησης της Αγοράς Ειδικής Κατηγορίας και της Αγοράς
Ειδικών Χαρακτηριστικών και τη δημιουργία της Αγοράς Επιτήρησης
(επισυνάπτεται ως Παράρτημα Γ).
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Σας ενημερώνουμε ότι τα πιο πάνω κείμενα βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη
ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy στο μέρος «Προτεινόμενη Νομοθεσία».
Σημειώνεται ότι οι παρούσες τροποποιήσεις είναι προτεινόμενες και θα πρέπει να
μελετηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς λαμβάνοντας υπόψη και άλλες
παραμέτρους της κυπριακής αγοράς, προτού το ΧΑΚ λάβει τελική απόφαση για
τις τροποποιήσεις αυτές. Παράκληση μας είναι όπως εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε
απόψεις, αυτές να υποβληθούν γραπτώς στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μέχρι
τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο, έτσι ώστε οι αλλαγές αυτές, να
προωθηθούν το συντομότερο δυνατό.
Επισημαίνεται ότι τα νέα Τέλη και Δικαιώματα καθώς και οι τροποποιήσεις στους
Κανόνες Συναλλαγών που θα προκύψουν από τη διαμόρφωση των υφιστάμενων
Ρυθμιζόμενων Αγορών, θα τεθούν για διαβούλευση σε μεταγενέστερο στάδιο.
Για περισσότερες διευκρινήσεις θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα
Εισαγωγής Αξιών στο τηλέφωνο 22712300 (ext.3) και τους λειτουργούς Άντρη
Ανδρέου, Κούλα Παναγή, Στέλλα Πισσαρίδου και Αντιγόνη Μηλικούρη.
Με εκτίμηση

Νώντας Κλ. Μεταξάς
Γενικός Διευθυντής
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