
 

 

ΠΡΟΣ       : Εισηγμένες εταιρείες / Συμβούλους Εισαγωγής στη ΝΕΑ Αγορά / Μέλη 
/Θεματοφύλακες 

ΑΠΟ         :    Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
ΘΕΜΑ     :   Τροποποίηση ορισμένων δικαιωμάτων Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
ΗΜΕΡ.     :   5 Απριλίου 2022 
ΑΡ. ΕΓΚ.  : 06-2022, 05-2022, 07-2022, 04-2022 
 

Κύριοι, 

Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, αποφάσισε όπως 
τροποποιήσει τα πιο κάτω Δικαιώματα που επιβάλλονται από το Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου, που βρίσκονται στο Παράρτημα 17 της Κανονιστικής Απόφασης ΚΔΠ 379/2014 ως 
έχει τροποποιηθεί .  

1. Τροποποίηση δικαιωμάτων  Αρχικής εισαγωγής  εταιρειών στην ΝΕΑ αγορά ΧΑΚ 
(Πίνακας ΧΙ παράγραφος 1.2) 

Η υφιστάμενη χρέωση έχει ως ακολούθως  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ               € 

Αίτηση για Εισαγωγή Νέου Εκδότη 

1.1 Αίτηση για εισαγωγή αξιών  εκδότη για 
πρώτη φορά  

 
 
 

€1.700 
 
Σημείωση 
1. Η χρέωση περιλαμβάνει την αίτηση του εκδότη 

(€700) και την εξέταση του Πληροφοριακού 
Εγγράφου Εισαγωγής (€1000)  

2. Σε περίπτωση παράλληλης ή ταυτόχρονης 
εισαγωγής εκδότη όπου η αρχική εισαγωγή έγινε 
σε μη Ρυθμιζόμενη Αγορά άλλου 
Χρηματιστηρίου, θα παρέχεται 50% έκπτωση.  
 

 

1. 

 
1.2  Έκδοση Ανακοίνωσης για την Ημερομηνία 
Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Αξιών  

 
€1.300 πάγιο και €100 ανά €1 εκ. κατά αναλογία 
υπολογιζόμενο στη χρηματιστηριακή αξία των αξιών. 
 

 
Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως καθοριστεί μέγιστο δικαίωμα  για την Έκδοση Ανακοίνωσης  
εισαγωγής εταιρειών  στην ΝΕΑ Αγορά ύψους €50.000. 
 
2. Τροποποίηση δικαιώματος για ετήσια χρέωση Τήρησης Μητρώου  για Συλλογικά 

Επενδυτικά Σχέδια (Πίνακας VII παράγραφος 5.1-5.3) 
 
Σε συνέχεια της ευχέρειας εισαγωγής Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων στο Κεντρικό Μητρώο / 
Αποθετήριο ΧΑΚ διαπιστώθηκε ότι κάποιες Εταιρείες πέραν του βασικού Σχεδίου  εισάγουν και 
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επιπρόσθετες  κατηγορίες  (classes)/sub funds. Η υφιστάμενη ετήσια χρέωση του ΧΑΚ δεν καλύπτει 
την χρέωση των επιπρόσθετων αυτών κατηγοριών, πέραν του αρχικού Σχεδίου. 
 
 
Συνεπώς το Συμβούλιο του ΧΑΚ αποφάσισε την Τροποποίηση της ετήσιας χρέωσης τήρησης 
Μητρώου Συλλογικών Επενδυτικών σχεδίων  ως πιο κάτω: 
 

Περιγραφή Χρέωσης Υφιστάμενη  Χρέωση Προτεινόμενη 
Χρέωση 

4 Ετήσια χρέωση Μητρώου 

4.1 Ετήσια χρέωση για τήρηση Μητρώου Συλλογικού 
Επενδυτικού Σχεδίου που είναι εισηγμένο στην Αγορά 
Διαπραγματεύσιμων  Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων. 

4.2 Ετήσια χρέωση για τήρηση Μητρώου Συλλογικού 
Επενδυτικού Σχεδίου που είναι εισηγμένο στην Αγορά 
Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων. 

 

4.3 Ετήσια χρέωση για τήρηση Μητρώου Συλλογικού 
Επενδυτικού Σχεδίου που δεν είναι εισηγμένα στην 
Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων 

 

 

€2.000 ετησίως 

 

 

€1.000 ετησίως πάγιο  

 

 

€1.000 ετησίως πάγιο 

 

 

€2.000 ετησίως συν 
€200 για κάθε 
επιπρόσθετη 
κατηγορία 

€1.000 ετησίως πάγιο 
συν €200 για κάθε 

επιπρόσθετη 
κατηγορία 

€1.000 ετησίως πάγιο 
συν €200 για κάθε 

επιπρόσθετη 
κατηγορία 

 
3. Εισαγωγή Πράσινων Ομολόγων* στη ΝΕΑ αγορά (Πίνακας ΧΙ παράγραφος 3.1). 

 
Παραθέτουμε πιο κάτω  την απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ για τα δικαιώματα για εισαγωγή 
των πράσινων ομολόγων καθώς και για τα ετήσια δικαιώματα. Συνεπώς εισήγηση είναι να 
προστεθούν νέες πρόνοιες στον Πίνακα VI για τα πράσινα Ομόλογα. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ             ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 

ΟΜΟΛΟΓΑ 

 
Δικαίωμα Αίτησης εγγραφής 
Χρεογράφων / Ομολογιών ανά σειρά 
Χρεογράφων / Ομολογιών 

 
(ι)   Πρώτη έκδοση/ Εισαγωγή          €1.500 
(ιι) Επιπρόσθετη έκδοση/ Εισαγωγή   €500 

 
(ι)   Πρώτη έκδοση/ Εισαγωγή    
€1.100 
(ιι) Επιπρόσθετη έκδοση/ 
Εισαγωγή   €500 

 
Δικαίωμα εισαγωγής (αρχική εγγραφή) 
(listing fee) ανά σειρά Χρεογράφων / 
Ομολογιών 

 
(ι) Πρώτη  έκδοση  €1.500 
(ιι) Επόμενες εκδόσεις  €750 

 
(ι) Πρώτη  έκδοση  €1.000  (ιι) 
Επόμενες εκδόσεις  €500 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 

έως €10 εκ. 2.000 1.500 

€10 εκ.- €20 εκ. 3.000 2.250 

€20 εκ.- €40 εκ 4.000 3.000 

€40 εκ.- €100 εκ 6.000 4.500 

 
Ετήσια συνδρομή Χρεογράφων / 
Ομολογιών 

€100 εκ.- €150 εκ 8.000 6.000 
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€150 εκ.- €200 εκ 10.000 7.500 

άνω των €200 εκ €10 ανά 
εκατομμύριο 

μέγιστη χρέωση  
€25.000 

€10 ανά εκατομμύριο μέγιστη 
χρέωση  €25.000 

 
*Πράσινα Ομόλογα: αφορά τα ομόλογα, όπου τα χρήματα που αντλεί ο εκδότης που τα εκδίδει, 
προορίζονται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση “πράσινων” έργων ανάπτυξης, δηλαδή 
επενδύσεων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον. Τέτοια έργα αφορούν 
π.χ. επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), έργα ενεργειακής απόδοσης, πρόληψη και 
έλεγχος της ρύπανσης, οικολογικά αποδοτικά/ κυκλικής οικονομίας προϊόντα κ.α. 
 
 
4. Αναθεώρηση δικαιωμάτων για τήρηση μητρώου μη εισηγμένων εταιρειών (Πίνακας ΧΙΙΙ 

παράγραφος 2). 
 
Το  Συμβούλιο του ΧΑΚ, αποφάσισε πρόσθετα  την τροποποίηση των πιο κάτω χρεώσεων για  
τήρηση μητρώων  μη εισηγμένων εταιρειών. 
 

 Υφιστάμενες χρεώσεις για Μη 
εισηγμένες 

Προτεινόμενες Χρεώσεις για μη 
εισηγμένες 

 Αριθμός 
Λογαριασμών 
Αποθετηρίου 

Ετήσια 
Χρέωση 

Αριθμός Λογαριασμών 
Αποθετηρίου 

Ετήσια 
Χρέωση 

(i) Τήρηση μητρώου μετοχών και 
ΔΑΜ  

 
1-5 
6-50 
51-200 
201-500 
501-1000 
1001-2000 
2001-3000 
3001-4000 
4001-5000 
5001-6000 
6001-8000 
8001-10000 
10001-12000 
12001-15000 
15001-20000 
20001-25000 
25001-30000 
30001< 

 
€300 
€450 
€500 
€1.000 
€2.000 
€4.000 
€5.000 
€6.000 
€7.000 
€8.000 
€10.000 
€11.000 
€12.000 
€13.000 
€14.000 
€15.000 
€16.000 
€18.000 

 
1-5 
6-50 
51-200 
201-500 
501-1000 
1001-2000 
2001-3000 
3001-4000 
4001-5000 
5001-6000 
6001-8000 
8001-10000 
10001-12000 
12001-15000 
15001-20000 
20001-25000 
25001-30000 
30001< 

 
€300 
€400 
€500 
€1.000 
€1.500 
€.2.000 
€3.000 
€4.000 
€5.000 
€6.000 
€7.000 
€8.000 
€9.000 
€10.000 
€11.000 
€12.000 
€13.000 
€14.000 

 Για την τήρηση μητρώου Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) η ετήσια 
χρέωση θα επιβάλλεται ανάλογα με τον 
αριθμό των Λογαριασμών Αποθετηρίου 
του μητρώου η οποία θα ισούται με το 
ήμιση (50%) της χρέωσης για την 
τήρηση μητρώου Μετοχών. 

Για την τήρηση μητρώου Δικαιωμάτων 
Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) η ετήσια 
χρέωση θα επιβάλλεται ανάλογα με τον 
αριθμό των Λογαριασμών Αποθετηρίου 
του μητρώου η οποία θα ισούται με το 
ήμιση (50%) της χρέωσης για την 
τήρηση μητρώου Μετοχών. 



Αναθεώρηση δικαιωμάτων για ανάληψη / Τήρηση Μητρώου Μη 
Εισηγμένων Εταιρειών από το ΧΑΚ που είναι αποθετημένα σε αλλοδαπό 
αποθετήριο ή που είναι εισηγμένα σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο. 
 
Η τροποποίηση για τη χρέωση αυτή περιλαμβάνει και την εκτέλεση εταιρικών 
δραστηριοτήτων (10  Αρχεία Κατανομής Δικαιούχων ετησίως) και θα 
ανέρχεται σε €4.000 ετησίως. Σημειώνεται όμως ότι εάν  τα αιτήματα του 
εκδότη για ετοιμασία από το ΧΑΚ, αρχείων δικαιούχων που προβλέπονται είτε 
για εισαγωγή αξιών είτε για σκοπούς εταιρικών δραστηριοτήτων (π.χ. Αρχείο 
Κατανομής Δικαιούχων), είναι πέραν των 10, τότε θα ισχύει η χρέωση βάσει 
τον πίνακα IV παράγραφος 6 - €0,15 σεντ ανά επενδυτή, με ελάχιστη χρέωση 
€300. 
 
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 15 Απριλίου 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) 
Τροποποίηση δικαιωμάτων ΧΑΚ –». 
 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων  για τη συνεργασία σας. 
 
Με εκτίμηση 

 
Νίκος Τρυπάτσας 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
 
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 
 
 

 


