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Κύριοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, έχει 
αποφασίσει να προχωρήσει με τροποποίηση των Κανονιστικών Αποφάσεων του 
Συμβουλίου αναφορικά με τις Αγορές του ΧΑΚ (ΚΔΠ379/2014 ως 
τροποποιήθηκε) ως ακολούθως:  
 

1. Τροποποίηση της παραγράφου 3.9.1 (α) ώστε στις προϋποθέσεις 
εισαγωγής της ΝΕΑς, ο εκδότης να έχει υποχρέωση για υποβολή 
αποτίμησης σε περίπτωση που διαφέρει η ονομαστική αξία από την τιμή 
εισαγωγής και στην περίπτωση που στο Πληροφοριακό Έγγραφο 
υπάρχουν προβλέψεις των αποτελεσμάτων. 

2. Προσθήκη νέας παραγράφου 3.9.1 (δ) ώστε στις προϋποθέσεις εισαγωγής 
της ΝΕΑς να υπάρχει υποχρέωση του εκδότη για τήρηση τραπεζικού 
λογαριασμού εκ μέρους της εταιρείας που επιθυμεί την εισαγωγή της στη 
ΝΕΑ του ΧΑΚ. 

3. Προσθήκη νέας παραγράφου 5.3.7.1 (ε) ώστε στις συνεχείς υποχρεώσεις 
της ΝΕΑς να υπάρχει η υποχρέωση του εκδότη για διατήρηση 
ιστοσελίδας.  
 
Η προσθήκη στο σημείο 3 θα περιληφθεί και για εταιρείες που επιθυμούν 
την εισαγωγή των τίτλων τους στην Εναλλακτική Αγορά εφόσον η 
ύπαρξη ιστοσελίδας βοηθά στην κατηγοριοποίηση των τίτλων της 
εταιρείας κατά την εισαγωγή της από το διεθνή οργανισμό FTSE/ Russel. 

 
Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω ενέργειες εφαρμόζονται ήδη ως Αποφάσεις 
Πολιτικής του Συμβουλίου και με στόχο  την παροχή περισσότερης 
πληροφόρησης στους συντελεστές της Αγοράς και προστασίας προς τους 
επενδυτές προωθείται και σχετική Κανονιστική Ρύθμιση τους. 



 

 
 
 
Στα πλαίσια αυτά επισυνάπτεται προσχέδιο τροποποίησης των Κανονιστικών 
Αποφάσεων του Συμβουλίου του ΧΑΚ (ΚΔΠ379/2014 – ως έχει τροποποιηθεί). 
 
Οι προτεινόμενες αυτές τροποποιήσεις είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα 
του Χρηματιστηρίου, στο μέρος ‘Νομικό Πλαίσιο’, ‘Προτεινόμενη Νομοθεσία’ 
με τίτλο: Προτεινόμενες τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ – 
ΚΔΠ379/2014.   
 
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 Πέμπτη, 26 Μαΐου 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 

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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