
 

 
ΠΡΟΣ      : Μέλη/ Εισηγμένες Εταιρείες ΝΕΑς και Ρυθμιζόμενης Αγοράς, 

Σύμβουλους Εισαγωγής εταιρειών στη ΝΕΑ Αγορά   
ΑΠΟ         :  Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

ΘΕΜΑ     :  Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ 
– Τέλος διαγραφής / τιμή διαπραγμάτευσης 

ΗΜΕΡ.     :  02 Ιουλίου 2021 
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Κύριοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, έχει 
αποφασίσει να προχωρήσει με τις εξής τροποποιήσεις:  
 
A. Τροποποίηση των Κανόνων Συναλλαγών, ΚΔΠ 409/2006, ως 

τροποποιήθηκαν, ώστε τα όρια διακύμανσης να μην ισχύουν κατά τις πρώτες 
3 (τρεις) ημέρες διαπραγμάτευσης με αιτιολογημένη απόφαση Συμβουλίου, 
η οποία θα ανακοινώνεται 24 ώρες εκ των προτέρων:  
 
(α) στην περίπτωση εισηγμένων αξιών στη Ρυθμιζόμενη και ΝΕΑ Αγορά για 
τις οποίες οι αξίες τελούν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης άνω του 
ενός έτους και θα επανέλθουν σε διαπραγμάτευση και  
 
(β) στην περίπτωση εισηγμένων αξιών στη Ρυθμιζόμενη και ΝΕΑ Αγορά οι 
οποίες δεν είχαν συναλλακτική δραστηριότητα για διάστημα άνω του ενός 
έτους. 
 
Το Χρηματιστήριο, με την πιο πάνω τροποποίηση, θα ήθελε να καθορίσει 
ένα μηχανισμό για προσαρμογή των τιμών εισηγμένων αξιών στον πίνακα 
διαπραγμάτευσης του ΧΑΚ οι οποίες είτε λόγω αναστολής διαπραγμάτευσης 
της αξίας για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε λόγω έλλειψης 
εμπορευσιμότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να μην 
αντιπροσωπεύουν την ορθή χρηματιστηριακή τιμή της εισηγμένης αξίας. 
 

B. Κατάργηση του τέλους διαγραφής αξιών από τη Ρυθμιζόμενη Αγορά 
(€20.000) και ΝΕΑ Αγορά (€10.000) - Τροποποίηση του Παραρτήματος 17 



 

της Κανονιστικής Απόφασης για τις Αγορές ΚΔΠ 379/2014, ως 
τροποποιήθηκε. Το Χρηματιστήριο κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση 
αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση στη χρηματιστηριακή αγορά. 

 
Οι προτεινόμενες αυτές τροποποιήσεις επισυνάπτονται. 
 
Επίσης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, στο μέρος 
‘Νομικό Πλαίσιο’, ‘Προτεινόμενη Νομοθεσία’ με τίτλο: (α) Τροποποίηση των 
Κανόνων Συναλλαγών ΚΔΠ409/2006 και (β) Τροποποίηση Παραρτήματος 17 
ΚΔΠ379/2014 αντίστοιχα. 
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαβούλευση, 
για τις προτεινόμενες αυτές τροποποιήσεις. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν συνεπώς να υποβάλουν τις θέσεις και απόψεις τους 
στο ΧΑΚ μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, αποστέλλοντας τις μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cse.com.cy, ή με τηλεομοιότυπο στο 
22570308 με αναφορά “Διαβούλευση για τροποποιήσεις 2/7/2021”. 
 
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση 
Εισαγωγής Αξιών και Αγορών του ΧΑΚ, στο τηλ. 22712300 (ext. 3). 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Νίκος Τρυπάτσας 
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 
 
 
Εσώκλ. 
 
 
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

ΚΣΕΠΕΥ 
           Επιτροπή Εκδοτών με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 909/2014 

 Επιτροπή Συμμετεχόντων (Μέλη και Θεματοφύλακες) με βάση τον  
Κανονισμό Ε.Ε. 909/2014 
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