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Κύριοι, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων αναφορικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται 
στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο (ΚΑΜ), το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) 
επιθυμεί με την εγκύκλιο του αυτή, να σας ενημερώσει για τις ακόλουθες διαδικασίες, 
που ως στόχο έχουν, την καλύτερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των επενδυτών και των 
συντελεστών της Αγοράς του. Ειδικότερα:  
 
1. Αιτήματα για «Αναζήτησης Μερίδας» και «Παροχής Πληροφοριών»  

 
Εάν τα αιτήματα  που κατατίθενται στο ΧΑΚ  για «Αναζήτηση Μερίδας» και «Παροχή 
Πληροφοριών» μέσω των Εντύπων 17 και 9 αφορούν σε νομικά πρόσωπα που έχουν 
συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο 
Εταιρειών και νοουμένου ότι αυτά υπογράφονται από τους Διευθυντές των νομικών 
προσώπων και δεν συνοδεύονται από πληρεξούσιο έγγραφο, η παροχή των 
πληροφοριών για τα πιο πάνω αιτήματα, θα μπορεί να γίνεται με την προσκόμιση 
αντίγραφου πιστοποιητικού Διευθυντών της εταιρείας, το οποίο μπορεί να είναι και 
παλαιάς ημερομηνίας και δεν θα απαιτείται να συνοδεύεται με βεβαίωση από Δικηγόρο 
και το Γραμματέα της εταιρείας. Η Υπηρεσία του ΧΑΚ θα προβαίνει σε έλεγχο των 
στοιχείων των νομικών προσώπων μέσω της ιστοσελίδας του Εφόρου Εταιρειών και 
εφόσον διαπιστωθεί ότι όλα τα στοιχεία είναι ορθά, τότε οι πληροφορίες που έχουν 
ζητηθεί θα παρέχονται μέσω των Εντύπων 9 και 17.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
καθόλου Πιστοποιητικό Διευθυντών, τότε το ΧΑΚ θα μπορεί και πάλι να εγκρίνει τα 
αιτήματα, εφόσον διαπιστώνει ότι οι υπογράφοντες ως Διευθυντές της εταιρείας 
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών. 
 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα καταχωρείται η εκπροσώπηση των Νομικών Προσώπων 
στο σύστημα του  Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου (ΚΑΜ) του ΧΑΚ. Εάν ένα Νομικό 
Πρόσωπο επιθυμεί παράλληλα να καταχωρηθούν τα έγγραφα εκπροσώπησης του, τότε 
οφείλει να υποβάλει πρωτότυπο Πιστοποιητικό Διευθυντών, πρόσφατα εκδομένο (εντός 
ενός μηνός) από την Αρμόδια Αρχή, ή να υποβάλει  αντίγραφο  Πιστοποιητικού 
Διευθυντών, το οποίο θα συνοδεύεται από βεβαίωση εγγεγραμμένου δικηγόρου στην 
Κύπρο και από το Γραμματέα του Νομικού Προσώπου, στην οποία θα αναφέρει ότι τα 
πρόσωπα που σημειώνονται στο Πιστοποιητικό Διευθυντών, παραμένουν Διευθυντές 
μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης σύμφωνα με την Εγκύκλιο ημερομηνίας 
08/05/2015, καθώς και το ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 18/12/2015 
(επισυνάπτονται). Επισημαίνεται ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις, θα πρέπει να 
καταβάλλονται τα σχετικά τέλη που ισχύουν  βάσει της Τιμολογιακής Πολιτικής του 
ΧΑΚ. 



 
 
2. Αποδοχή και Χειρισμός από το Αποθετήριο ΧΑΚ ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένων εγγράφων 
 

Τα Μέλη και οι Θεματοφύλακες του ΧΑΚ θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής εντύπων 
του Κεντρικού Μητρώου Αποθετηρίου (ΚΑΜ) με τη χρήση των προηγμένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών, νοουμένου ότι η αποστολή τους θα αφορά σε επενδυτές για 
τους οποίους  έχουν εξουσιοδοτηθεί βάσει πληρεξουσίου εγγράφου, το οποίο είναι 
ήδη κατατεθειμένο στα αρχεία του ΚΑΜ. Δικαίωμα χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών 
εκ μέρους των Μελών και των Θεματοφυλάκων, θα πρέπει να έχουν τα ήδη 
εξουσιοδοτημένα στελέχη των Μελών / Θεματοφυλάκων, που  έχουν ήδη ενημερώσει το 
ΧΑΚ ότι τους δεσμεύουν με την υπογραφή τους.  
 
Επίσης οι επενδυτές  θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής συγκεκριμένων εντύπων του 
Κεντρικού Μητρώου Αποθετηρίου (ΚΑΜ), με τη χρήση των προηγμένων ηλεκτρονικών 
υπογραφών,  για «Αίτηση Παροχής Πληροφοριών» και «Αναζήτηση Μερίδας». 
 
Επισημαίνεται ότι η αποστολή τέτοιων εγγράφων θα γίνεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση dscsdforms@cse.com.cy. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα πρέπει να 
συνοδεύονται  ως συνημμένα στα ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο έγγραφο σε μορφή PDF, 
καθώς και με αντίγραφο της σχετικής κατάθεσης των δικαιωμάτων του ΧΑΚ.  Πρόσθετα, 
τα Μέλη και οι Θεματοφύλακες, θα πρέπει να κατηγοριοποιούν τα έντυπα, εφόσον αυτά 
αφορούν σε διαφορετικές εργασίες του ΚΑΜ (π.χ να αποστέλλονται ξεχωριστά όλα τα 
αιτήματα που αφορούν στην παροχή πληροφοριών και ξεχωριστά τα αιτήματα που 
αφορούν σε Εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις).  
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), έχει μεταξύ άλλων, 
αναλάβει και το ρόλο Τοπικής Αρχής Εγγραφής (ΤΑΕ) Εγκεκριμένου Πάροχου 
Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ). Το ΧΑΚ, ως ΤΑΕ εξουσιοδοτημένου ΠΥΠ,  
μεσολαβεί για την έκδοση Εγκεκριμένων πιστοποιητικών για ηλεκτρονικές υπογραφές σε 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα αυτό, μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ http://www.cse.com.cy/el-GR/Electronic-Signatures/ 
και μπορείτε να επικοινωνείτε με το Λειτουργό κ. Πανίκκο Χριστοφόρου (τηλ  
22712578).    
 
Τέλος για τα πιο πάνω θέματα που αφορούν στις διαδικασίες του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Μητρώου του ΧΑΚ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Λειτουργό κα. 
Γεωργιάδου Ελεάνα (τηλ 22712570). 
 
Είμαστε στη διάθεση σας, για οποιεσδήποτε χρειάζεστε.  
 
Ευχαριστώ. 
 
Με εκτίμηση  
 
 
Νίκος Τρυπάτσας  
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 
 
Εσωκλ. 
 





 



 
 



 



 



 
 



 


