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ΑΠΟ : Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
ΘΕΜΑ : Απλοποίηση διαδικασιών αναφορικά με εταιρικές δραστηριότητες 

(ενσωμάτωση νέων αξιών) για Εισηγμένους Εκδότες του ΧΑΚ  
ΗΜΕΡ. :  8 Φεβρουαρίου, 2018 
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Κύριοι, 
 
Με την εγκύκλιο μας αυτή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Συμβούλιο του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μέσα στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας  
του Οργανισμού για να προσφέρει προς τους Εκδότες ακόμη πιο απλοποιημένες - 
απλουστευμένες διαδικασίες, αποφάσισε τα ακόλουθα, σε σχέση με τις περιπτώσεις  
της διαδικασίας υλοποίησης - εκτέλεσης εταιρικών δραστηριοτήτων (ενσωμάτωση νέων 
αξιών) που αφορούν στους εισηγμένους εκδότες  και τα μητρώα των εισηγμένων 
αξιών τους, που τηρούνται στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο (ΚΑΜ): 
 

 Να μην απαιτείται η εκ’ νέου κατάθεση των νομιμοποιητικών εγγράφων 
εκπροσώπησης του εισηγμένου εκδότη, αλλά να αποστέλλεται επιστολή 
επιβεβαίωσης ότι στα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης τα οποία είχαν 
αρχικά κατατεθεί κατά την επίσημη παράδοση του μητρώου του για ενσωμάτωση 
του στο ΧΑΚ /ΚΑΜ, δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή (επισυνάπτεται 
δείγμα). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα έγγραφα 
εκπροσώπησης του εισηγμένου εκδότη, ο εκδότης θα πρέπει να καταθέσει εκ 
νέου τα έγγραφα αυτά. 

 
 Να παραδώσει το Πρωτόκολλο Παράδοσης των νέων αξιών.  

 
 Να παραδώσει το Ηλεκτρονικό Αρχείο κατόχων των τίτλων (όπου αυτό 
χρειάζεται). 

 
Η Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), είναι πάντοτε διαθέσιμη για 
εισηγήσεις των Εκδοτών κι’ άλλων συντελεστών της Αγοράς σχετικά με τις διαδικασίες του 
Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου, ή για οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα, τυχόν θα 
θέλαμε να μας εγείρετε. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και/ή διευκρινήσεις για 
τα πιο πάνω, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μαζί μας, στο τηλέφωνο + 357-22-712300 
(κες. Χένια Πολυβίου, Δήμητρα Γεωργίου). 
 
Με εκτίμηση  
  
 
 
Νίκος Τρυπάτσας 
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 
 
 
 
 
 
 
 



 
Προς 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
Λευκωσία 
 
Κύριοι, 
 
ΘΕΜΑ: Επιβεβαίωση εγγράφων εκπροσώπησης της 
(¹)………………………………………………………………… 
 
Μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης της 
(²)…………………………………………………………………………………… 
αναφορικά με το μητρώο τίτλων της 
(¹)……………………………………………………………………………… του οποίου η 
τήρηση του Μητρώου έχει ανατεθεί στο Κεντρικό Αποθετήριο Κεντρικό Μητρώο, 
επιβεβαιώνουμε τα ακόλουθα: 

Ότι οι Διευθυντές και ο Γραμματέας της εταιρείας 
(¹)……………………………………………………………………… με Αριθμό 
Εγγραφής (3)……………………………………… οι οποίοι αναφέρονται στο 
Πιστοποιητικό Διευθυντών που εκδόθηκε από την Αρμόδια Αρχή 
(4)………………………………………………………………………… ημερομηνίας 
…………………………. το οποίο είχε παραδοθεί κατά την επίσημη ανάθεση της 
κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου των Αξιών, στο Κεντρικό Αποθετήριο 
Κεντρικό Μητρώο, είναι οι ίδιοι και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αλλαγή μέχρι και 
σήμερα. 
 

Με εκτίμηση  

 
 
 
______________________                                                                                
_______________________ 
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή                
Ονοματεπώνυμο Γραμματέα 

 
 
 
 
________________________                                                                            
______________________ 
Σφραγίδα                                                                                                 Σφραγίδα 
 

  
 
(¹) Όνομα Εκδότη 
(²) Περιγραφή της εταιρικής πράξης που θα εκτελεστεί. 
(3) Αριθμός Εγγραφής 
(4) Αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό. 
 


