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Κύριοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, έχει 
αποφασίσει να προχωρήσει με τροποποίηση των Κανόνων Συναλλαγών του 
(ΚΔΠ 409/2006 ως τροποποιήθηκε) ώστε να υπάρχει ευχέρεια όπως τα όρια 
ημερήσιας διακύμανσης να μην ισχύουν για μια ημέρα διαπραγμάτευσης, μετά 
από σχετική προς τούτο αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, η οποία θα 
ανακοινώνεται κατ’ ελάχιστον 24 ώρες εκ των προτέρων, κατόπιν αιτήματος του 
εκδότη, για λόγους που αφορούν την πραγματική αξία της εταιρείας. 
 
Σε αυτή την περίπτωση ο εκδότης με το αίτημα του, θα πρέπει να εξηγεί τους 
λόγους που πιστεύει ότι η τιμή διαπραγμάτευσης της εταιρείας δεν 
αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία της εταιρείας, προσκομίζοντας αποτίμηση 
της αξίας των τίτλων της από ΕΠΕΥ η οποία κατέχει άδεια για παροχή της 
επενδυτικής υπηρεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6 ή στην παράγραφο 7 
του Μέρους Ι ή την παρεπόμενη υπηρεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ή από Ελεγκτικό Οίκο.  

Με την συγκεκριμένη τροποποίηση στοχεύεται να παρέχεται η δυνατότητα ώστε 
το Χρηματιστήριο να έχει μηχανισμό για προσαρμογή των τιμών εισηγμένων 
αξιών στον πίνακα διαπραγμάτευσης του ΧΑΚ, οι οποίες είτε λόγω αναστολής 
διαπραγμάτευσης, είτε λόγω έλλειψης εμπορευσιμότητας για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ενδεχομένως να μην αντιπροσωπεύουν  την ορθή χρηματιστηριακή 
τιμή της εισηγμένης αξίας.  
 
Στα πλαίσια αυτά επισυνάπτεται προσχέδιο τροποποίησης των Κανόνων 
Συναλλαγών του ΧΑΚ (ΚΔΠ 409/2006 – ως έχει τροποποιηθεί). 
 



 

Η προτεινόμενη αυτή τροποποίηση είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του 
Χρηματιστηρίου, στο μέρος ‘Νομικό Πλαίσιο’, ‘Προτεινόμενη Νομοθεσία’ με 
τίτλο: Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ – Κανόνες 
Διαπραγμάτευσης.   
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαβούλευση, 
για την προτεινόμενη αυτή τροποποίηση. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν συνεπώς να υποβάλουν τις θέσεις και απόψεις τους 
στο ΧΑΚ μέχρι την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022, αποστέλλοντας τις μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cse.com.cy, ή με τηλεομοιότυπο στο 
22570308 με αναφορά “Διαβούλευση για τροποποιήσεις 11/4/2022”. 
 
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση 
Εισαγωγής Αξιών και Αγοράς του ΧΑΚ, στο τηλ. 22712373. 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Νίκος Τρυπάτσας 
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 
 
 
Εσώκλ. 
 
 
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
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           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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