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Κύριοι, 

 

Σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου (ΧΑΚ) (09-2022/ 06-2022/ 10-2022/ 09-2022) αναφορικά με 

προτεινόμενες τροποποιήσεις στις Κανονιστικές Αποφάσεις του Συμβουλίου για  

τις Αγορές του ΧΑΚ (ΚΔΠ 379/2014 ως τροποποιήθηκε), θα θέλαμε να σας  

ενημερώσουμε ότι το Χρηματιστήριο, μετά από την ολοκλήρωση της 

διαβούλευσης με τους συντελεστές της Αγοράς, έχει προχωρήσει σε δημοσίευση 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμούς 5711 

(24.06.2022) και 5730 (05.08.2022), των ακόλουθων τροποποιήσεων:  

 

1. Τροποποίηση της παραγράφου 3.9.1 (α) ώστε στις προϋποθέσεις 

εισαγωγής της ΝΕΑς, ο εκδότης να έχει υποχρέωση για υποβολή 

ανεξάρτητης έκθεσης αποτίμησης (σε περίπτωση νεοσυσταθείσας 

εταιρείας, της οποίας η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης διαφέρει από την 

ονομαστική αξία, σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει λογαριασμούς ή 

από τη λογιστική αξία, σε περίπτωση που έχει λογαριασμούς). 

2. Προσθήκη νέας παραγράφου 3.9.1 (δ) ώστε στις προϋποθέσεις εισαγωγής 

της ΝΕΑς να υπάρχει υποχρέωση για τήρηση τραπεζικού λογαριασμού εκ 

μέρους εκδότη που επιθυμεί την εισαγωγή του στη ΝΕΑ του ΧΑΚ. 

3. Προσθήκη νέας παραγράφου 5.3.7.1 (ε) ώστε στις συνεχείς υποχρεώσεις 

της ΝΕΑς, να υπάρχει η υποχρέωση στον εκδότη για διατήρηση 

ιστοσελίδας.  

4. Προσθήκη στη παράγραφο 5.3.2.1 παράγραφο (β), ώστε και για εταιρείες 

που επιθυμούν την εισαγωγή των τίτλων τους στην Εναλλακτική Αγορά 

να υπάρχει υποχρέωση στον εκδότη για διατήρηση ιστοσελίδας, (εφόσον 

η ύπαρξη ιστοσελίδας βοηθά στην κατηγοριοποίηση των τίτλων κάθε 

εταιρείας κατά την εισαγωγή της, από το διεθνή οργανισμό FTSE/ 

Russell). 



 

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω τροποποιήσεις έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή ως 

Αποφάσεις Πολιτικής του Συμβουλίου. Με στόχο  την παροχή περισσότερης 

πληροφόρησης στους συντελεστές της Αγοράς και ακόμη πιο αυξημένου 

επιπέδου προστασίας προς τους επενδυτές, προωθείται και η σχετική 

Κανονιστική ρύθμιση τους. 

 

Επισυνάπτονται οι τροποποιήσεις των Κανονιστικών Αποφάσεων του 

Συμβουλίου του ΧΑΚ (ΚΔΠ 379/2014 – ως έχει τροποποιηθεί), όπως έχουν 

δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση 

Εισαγωγής Αξιών και Αγοράς του ΧΑΚ, στο τηλ. 22712300 (ext. 3). 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

Νίκος Τρυπάτσας 

Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 
 

Εσώκλ. 
 

 

 










