
ΠΡΟΣ      : Μέλη - Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) 

Εισηγμένες εταιρείες (Ρυθμιζόμενη και ΝΕΑ Αγορά) και Σύμβουλοι 

Εισαγωγής ΝΕΑς 

ΑΠΟ         :   Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

ΘΕΜΑ     :  Προτεινόμενες νέες χρεώσεις ΧΑΚ – Υποβολή άλλων πληρεξουσίων 

εγγράφων 

ΗΜΕΡ.     :  16 Νοεμβρίου 2022 

ΑΡ. ΕΓΚ.  : 20-2022, 17-2022, 14-2022, 13-2022 
 

 

Κύριοι, 

 

Ως γνωστό, το Χρηματιστήριο διεκπεραιώνει διάφορα αιτήματα επενδυτών μέσα στα 

πλαίσια των υπηρεσιών που το Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο (ΚΑΜ) προσφέρει, π.χ. για 

την απόκτηση στοιχείων της Μερίδας τους, αλλαγή / αναθεώρηση προσωπικών στοιχείων, 

δέσμευση αξιών (ενεχυρίαση) και για εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές. Το Χρηματιστήριο 

προς διασφάλιση των διαδικασιών αλλά και των συμφερόντων των επενδυτών, έχει 

καθορίσει συγκεκριμένες διαδικασίες που απαιτούν μεταξύ άλλων την επιβεβαίωση ότι τα 

αιτήματα υποβάλλονται από τους ίδιους τους επηρεαζόμενους επενδυτές και συνεπώς 

απαιτεί την πιστοποίηση υπογραφών κλπ. Επίσης οι επενδυτές έχουν την ευχέρεια να 

διορίσουν πληρεξούσιο αντιπρόσωπο τους για την εκπροσώπηση τους για οποιοδήποτε θέμα 

σε σχέση με το ΚΑΜ, υποβάλλοντας το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφα προς το 

Χρηματιστήριο.  

 

Για την πιο γρήγορη και εύκολη εξυπηρέτηση του επενδυτικού κοινού το Χρηματιστήριο 

είχε ετοιμάσει τρία δείγματα πληρεξουσίων που καλύπτουν όλα τα θέματα του ΚΑΜ, εν 

τούτοις ορισμένοι επενδυτές επιθυμούν να υποβάλλουν δικό τους πληρεξούσιο.  Η υποβολή 

άλλων πληρεξουσίων εγγράφων πέραν των πληρεξουσίων που έχει ετοιμάσει το ΧΑΚ, 

απαιτεί το ΧΑΚ κάθε φορά να προβαίνει σε έλεγχο και να ερμηνεύει κατά πόσο οι πρόνοιες 

που υπάρχουν καλύπτουν τις ενέργειες που επιθυμεί ο επενδυτής, έχοντας υπόψη τις 

συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν σε περίπτωση έλλειψης πληρεξουσιότητας με 

αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος καταχώρησης ενέργειας που να μην έπρεπε να είχε 

καταχωρηθεί και σε αρκετές περιπτώσεις το Χρηματιστήριο ζητεί και ανεξάρτητη νομική 

συμβουλή. 

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, αποφάσισε 

την επιβολή τέλους / δικαιώματος για την υποβολή και την καταχώρηση άλλων 

πληρεξουσίων εγγράφων πέραν των πληρεξουσίων που έχει ετοιμάσει το ΧΑΚ, ύψους €50. 

Η χρέωση αυτή δεν θα επιβάλλεται για Πληρεξούσια Έγγραφα που επιδεικνύονται μόνο για 

την παροχή κατάστασης λογαριασμού (statement) εφόσον αυτά δεν θα κατατίθενται στο 

αρχείο πληρεξουσίων εγγράφων που διατηρεί το ΧΑΚ.  

 

Η προτεινόμενη τροποποίηση επισυνάπτεται. Επίσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 

Χρηματιστηρίου, στο μέρος ‘Νομικό Πλαίσιο’, ‘Προτεινόμενη Νομοθεσία’, με τίτλο: 

Προτεινόμενες νέες χρεώσεις ΧΑΚ - Υποβολή άλλων πληρεξουσίων εγγράφων. 

 

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, 25 Νοεμβρίου 2022, αποστέλλοντας τις μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο info@cse.com.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 22570308, με την αναφορά: 

«Διαβούλευση για Τροποποίησης Προτεινόμενες νέες χρεώσεις ΧΑΚ – Υποβολή άλλων 

πληρεξουσίων εγγράφων». 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

Αγγελική Φράγκου   

Προϊστάμενη Διεύθυνσης Κεντρικού Μητρώου Αποθετηρίου   

(για Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή)   

 

Εσωκλ. 

 

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

           ΚΣΕΠΕΥ 

           ΣΥΔΕΚ 

           Επιτροπή Εκδοτών με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 909/2014 

           Επιτροπή Συμμετεχόντων (Μέλη/Θεματοφύλακες) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 909/2014 
 



 

 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2022 

 

ΚΔΠ 379/2014 

ΚΔΠ 500/2014 

ΚΔΠ 533/2014 

ΚΔΠ 69/2015 

ΚΔΠ 144/2015 

ΚΔΠ 157/2015 

ΚΔΠ 206/2015 

ΚΔΠ225/2015 

ΚΔΠ303/2015 

ΚΔΠ312/2015 

ΚΔΠ340/2015 

ΚΔΠ 422/2015 

ΚΔΠ 447/2015 

ΚΔΠ 2/2016 

ΚΔΠ 68/2016 

ΚΔΠ 158/2016 

ΚΔΠ176/2016 

ΚΔΠ 188/2016 

ΚΔΠ 193/2016 

ΚΔΠ 194/2016 

ΚΔΠ 247/2016 

ΚΔΠ 274/2016 

ΚΔΠ 296/2016 

ΚΔΠ 391/2016 

ΚΔΠ 4/2017 

ΚΔΠ 20/2017 

ΚΔΠ 232/2017 

ΚΔΠ 304/2017 

ΚΔΠ 320/2017 

ΚΔΠ 355/2017 

ΚΔΠ 450/2017 

ΚΔΠ 44/2018 

ΚΔΠ 105/2018 

ΚΔΠ 132/2018 

ΚΔΠ 237/2018 

ΚΔΠ330/2018   

ΚΔΠ 21/2019 

ΚΔΠ62/2019  

ΚΔΠ 91/2019  

ΚΔΠ 99/2019  

ΚΔΠ 202/2019 

ΚΔΠ 260/2019 

ΚΔΠ 8/2020 

ΚΔΠ 202/2020 

ΚΔΠ 257/2020 

ΚΔΠ 296/2020 

ΚΔΠ 297/2020 

ΚΔΠ 325/2020 

ΚΔΠ 474/2020 

ΚΔΠ 37/2021    

ΚΔΠ 74/2021  

ΚΔΠ 318/2021   

ΚΔΠ 87/2022  

ΚΔΠ 200/2022 

ΚΔΠ 252/2022 

ΚΔΠ 271/2022 

ΚΔΠ 283/2022 

ΚΔΠ 320/2022          

Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας στις 8.8.2014   (Κ.Δ.Π 379/2014). 

 

 

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 

10(2)(ε), 33 και 48 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2022 και 

του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, αποφάσισε να 

τροποποιήσει το Παράρτημα 17 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του 

Χρηματιστηρίου ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1. Με την αντικατάσταση του σημείου 11. του Πίνακα ΙΙΙ αυτού, με το ακόλουθο νέο σημείο 11: 

 

 

11. 
(i) Χρέωση για την υποβολή και 

κατάθεση Πληρεξούσιου Εγγράφου 

(με βάση τα πρότυπα δείγματα 

πληρεξουσίων που διαθέτει το ΧΑΚ) 

 

(ιι)  Χρέωση για την υποβολή και 

κατάθεση Πληρεξούσιου Εγγράφου 

(άλλου από τα πρότυπα δείγματα 

πληρεξουσίων που διαθέτει το ΧΑΚ) 

 

€5,00 

 

 

 

 

€50,00 

 

 

 

H παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 


