
ΠΡΟΣ       : Εισηγμένες εταιρείες / Συμβούλους Εισαγωγής / Μέλη – 
Θεματοφύλακες 

ΑΠΟ         :   Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
ΘΕΜΑ     :  Δικαιώματα που θα καταβάλλονται μέσω της λειτουργίας του 

Συνδέσμου (link) του ΧΑΚ με το SIX SIS και αναθεώρηση  
υφιστάμενων δικαιωμάτων  

ΗΜΕΡ.     :  21 Ιανουαρίου 2022 
ΑΡ. ΕΓΚ.  : 01-2022, 01-2022, 01-2022, 01-2022 
 

Κύριοι, 

Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μέσα 
στα πλαίσια της προσπάθειας για δημιουργία συνδέσμου (link) μεταξύ του 
ΧΑΚ και του Ελβετικού Αποθετηρίου SIX SIS, αποφάσισε όπως καθορίσει 
Δικαιώματα που θα καταβάλλονται μέσω της λειτουργίας του Συνδέσμου 
αυτού.  

Επίσης, αποφάσισε την αναθεώρηση άλλων υφιστάμενων δικαιωμάτων. 

Τα δικαιώματα αυτά αναλύονται πιο κάτω: 

• Ετήσια Συνδρομή Συμμετεχόντων για την καταχώριση αξιών σταθερού 
εισοδήματος μέσω του αποθετηρίου SIX SIS (safekeeping fee)   -  0,020 
% ή 2 bps. 

• Χρεώσεις διακανονισμού για μεταφορά αξιών προς και από το ΚΑΜ 
€10  ανά εντολή διακανονισμού . 

• Χρέωση για χρηματικές διανομές αξιών που τηρούνται μέσω του 
Αποθετηρίου SIX SIS €2 

• Ετήσια Πάγια συνδρομή Μελών (αφορά Κυβερνητικά Ομόλογα) - Από 
την ημέρα που θα εισαχθεί το πρώτο Κυβερνητικό Όμόλογο που έχει 
εκδοθεί στην αλλοδαπή και θα εισαχθεί παράλληλα και στο ΧΑΚ (dual 
listing) μέχρι περίοδο 2 ετών, συναλλαγές στις Αγορές του ΧΑΚ, σε 
Κυβερνητικά Ομολόγα, δεν θα περιλαμβάνονται στο υπολογισμούς των 
καταρτισμένων συναλλαγών για το έτος, για σκοπούς υπολογισμού των 
ετήσιων συνδρομών. 
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• Χρέωση ορισμένων εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών: συναλλαγές 
πέραν των €175.000 και συναλλαγές χωρίς χρηματική αντιπαροχή 
(άρθρο  23 (1)(γ) και (ζ) του Νόμου του Χρηματιστηρίου): 
τροποποίηση, από 0,02% σε 0,03% για Κρατικά χρεόγραφα και από 
0,16% σε 0,20% για Μετοχές και για Εταιρικά Χρεόγραφα.  

 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 
τις 4 Φεβρουαρίου 2022, αποστέλλοντας τις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στο info@cse.com.cy, ή με τηλεομοιότυπο στο 22570308, με την αναφορά: 
«Διαβούλευση για Τροποποίηση των Κανονιστικών Αποφάσεων αναφορικά με 
τις Αγορές του Χρηματιστηρίου (ΚΔΠ 379/ 2014 – ως έχει τροποποιηθεί) 
Δικαιώματα που θα καταβάλλονται μέσω της λειτουργίας του Συνδέσμου 
(link) του ΧΑΚ με το SIX SIS και αναθεώρηση υφιστάμενων δικαιωμάτων –». 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 
 
Με εκτίμηση 

 
 
 
Αγγελική Φράγκου  
Προϊστάμενη Κεντρικού Μητρώου / Αποθετηρίου  
(Για Αναπληρωτή  Γενικό Διευθυντή) 
 
Κοιν:   Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
            ΚΣΕΠΕΥ 
            ΣΥΔΕΚ 
            Επιτροπή Εκδοτών με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 909/2014 
 Επιτροπή Συμμετεχόντων (Μέλη και Θεματοφύλακες) με βάση τον  

Κανονισμό Ε.Ε. 909/2014 
 Υπουργείο Οικονομικών 
 
 

 

 


