
 
ΠΡΟΣ       : Εισηγμένες εταιρείες, Σύμβουλοι Εισαγωγής, Μέλη και 

Θεματοφύλακες    
ΑΠΟ         :    Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

ΘΕΜΑ    : Εισηγήσεις για τροποποιήσεις στον πίνακα χρεώσεων 
αναφορικά με τα δικαιώματα εισαγωγής στη ΝΕΑ Αγορά    

ΗΜΕΡ.  :    15 Φεβρουαρίου 2019 

Αρ. ΕΓΚ.   :   05-2019/ 02-2019/ 03-2019/ 03-2019  
 

Κύριοι, 
 
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, 
αποφάσισε τη διαφοροποίηση των δικαιωμάτων εισαγωγής της ΝΕΑς Αγοράς, με 
στόχο να λαμβάνεται υπόψη το ύψος της κεφαλαιοποίησης κάθε εταιρείας που 
πρόκειται να εισαχθεί στην εν λόγω Αγορά του ΧΑΚ. 
 
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται. Επίσης είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, στο μέρος ‘Νομικό Πλαίσιο’, ‘Προτεινόμενη 
Νομοθεσία’, με τίτλο: Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με 
τις Αγορές του Χρηματιστηρίου, ΚΔΠ 379/2014 – 14/2/2019 – Χρεώσεις 
αναφορικά με τα Δικαιώματα Εισαγωγής της ΝΕΑς. 
 
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 Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, αποστέλλοντας τις μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cse.com.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 
22570308, με την αναφορά: «Διαβούλευση για Τροποποίηση της Κανονιστικής 
Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 – 
14/2/2019 – χρεώσεις αναφορικά με τα Δικαιώματα Εισαγωγής της ΝΕΑς. 
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Νίκος Τρυπάτσας  
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής  
 
Κοιν.:  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
    ΚΣΕΠΕΥ 
    ΣΥΔΕΚ 



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 
  

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    

            € 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    

             € 

Αίτηση για Εισαγωγή Νέου Εκδότη 

1.1 Αίτηση για εισαγωγή αξιών του εκδότη για 
πρώτη φορά 

 
 
 
 

€1.700 
 
Σημείωση 
1. Η χρέωση περιλαμβάνει την αίτηση του 

εκδότη (€700) και την εξέταση του 
Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής 
(€1000)  

2. Σε περίπτωση παράλληλης ή 
ταυτόχρονης εισαγωγής εκδότη όπου η 
αρχική εισαγωγή έγινε σε μη 
Ρυθμιζόμενη Αγορά άλλου 
Χρηματιστηρίου, θα παρέχεται 50% 
έκπτωση.  
 

 

 
 
 
 

€1.700 
 
Σημείωση 
3. Η χρέωση περιλαμβάνει την αίτηση του 

εκδότη (€700) και την εξέταση του 
Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής 
(€1.000)  

4. Σε περίπτωση παράλληλης ή ταυτόχρονης 
εισαγωγής εκδότη όπου η αρχική εισαγωγή 
έγινε σε μη Ρυθμιζόμενη Αγορά άλλου 
Χρηματιστηρίου, θα παρέχεται 50% 
έκπτωση.  
 

 

1. 

1.2  Έκδοση Ανακοίνωσης για την 
Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των 
Αξιών  

€1.300 €1.300 πάγιο και €100 ανά €1 εκ  κατά αναλογία 
υπολογιζόμενο  στη χρηματιστηριακή αξία των 
αξιών 

Αίτηση για Εισαγωγή Επιπρόσθετων Αξιών 
Υφισταμένου Εκδότη 

 

 
 

 
 2. 

2.1 Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών 
του εκδότη με υποβολή Συνοπτικού 
Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής   

 

€1.500  
 

€1.500  
 

 
2.1.2 Αρχική εγγραφή για εισαγωγή 
επιπρόσθετων αξιών του εκδότη με υποβολή 
Συνοπτικού Πληροφοριακού Εγγράφου 
Εισαγωγής   
 

- €500  πάγιο και €50 ανά €1 εκ  κατά αναλογία 
υπολογιζόμενο  στη χρηματιστηριακή αξία των 
αξιών με μέγιστη χρέωση €10.000 
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2.2 Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών 
του εκδότη με εξαίρεση από την κατάρτιση 
συνοπτικού Πληροφοριακού Εγγράφου 
 

€200 €200 

 
2.2.1 Αρχική εγγραφή για εισαγωγή 
επιπρόσθετων αξιών του εκδότη με εξαίρεση 
από την κατάρτιση συνοπτικού 
Πληροφοριακού Εγγράφου 
 

- €200  πάγιο και €50 ανά €1 εκ  κατά αναλογία 
υπολογιζόμενο  στη χρηματιστηριακή αξία των 
αξιών με μέγιστη χρέωση €10.000 

 
Εταιρικά Χρεόγραφα /Ομόλογα 

 
3.1 Χρέωση για εισαγωγή και 
διαπραγμάτευση εταιρικών Χρεογράφων / 
Ομολογιών  

 
 
 
 

 

 
3.1.1 Δικαίωμα Αίτησης εγγραφής 
Χρεογράφων / Ομολογιών ανά σειρά 
Χρεογράφων / Ομολογιών 

(ι)   Πρώτη έκδοση/ Εισαγωγή   
       €1.500 
 

        (ιι) Επιπρόσθετη έκδοση/ Εισαγωγή   €500* 
 

(ι)   Πρώτη έκδοση/ Εισαγωγή   
       €1.500 
 

        (ιι) Επιπρόσθετη έκδοση/ Εισαγωγή   €500* 
 

 
3.1.2 Δικαίωμα εισαγωγής (αρχική εγγραφή) 
(listing fee) ανά σειρά Χρεογράφων / 
Ομολογιών 

(ι) Πρώτη  έκδοση 
      €1.500 
 
(ιι) Επόμενες εκδόσεις  €750* 
 

(ι) Πρώτη  έκδοση 
      €1.500 πάγιο  
(ιι) Επόμενες εκδόσεις  €750 πάγιο*  
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 Σημείωση: * Για εκδότες που θα προβαίνουν σε 

περισσότερες από 5 επιπρόσθετες εκδόσεις του 
ίδιου Χρεογράφου/ Ομολόγου μέσα στο ίδιο 
ημερολογιακό έτος, το Δικαίωμα Αίτησης 
εγγραφής Χρεογράφων/ Ομολογιών ανά σειρά 
Χρεογράφων/ Ομολογιών μαζί με το Δικαίωμα 
Εισαγωγής (αρχική εγγραφή) (listing fee) ανά 
σειρά Χρεογράφων/ Ομολογιών, θα ανέρχεται 
στα €650 ανά έκδοση, για όλες τις επιπρόσθετες 
εκδόσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του 
ίδιου ημερολογιακού έτους.  

 

Σημείωση: * Για εκδότες που θα προβαίνουν σε 
περισσότερες από 5 επιπρόσθετες εκδόσεις του ίδιου 
Χρεογράφου/ Ομολόγου μέσα στο ίδιο ημερολογιακό 
έτος, το Δικαίωμα Αίτησης εγγραφής Χρεογράφων/ 
Ομολογιών ανά σειρά Χρεογράφων/ Ομολογιών μαζί 
με το Δικαίωμα Εισαγωγής (αρχική εγγραφή) (listing 
fee) ανά σειρά Χρεογράφων/ Ομολογιών, θα 
ανέρχεται στα €650 πάγιο ανά έκδοση, για όλες τις 
επιπρόσθετες εκδόσεις που θα πραγματοποιηθούν 
εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ετήσια Συνδρομή Εκδότη  
για Εισηγμένους Τίτλους Πληρωτέα σε 

Χρηματιστηριακή αξία Χρέωση ανά τρίμηνο 
 

Χρηματιστηριακή αξία 
 

Χρεώση ανα τρίμηνο 
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Τριμηνιαία Βάση 

Οι εκδότες που έχουν τίτλους εισηγμένους 
στη Ν.Ε.Α., εισφέρουν ένα ετήσιο ποσό για 
κάθε εισηγμένο τίτλο χωριστά, με βάση τη 
χρηματιστηριακή αξία 4, 5, το οποίο θα 
υπολογίζεται ανά τρίμηνο3 ως ακολούθως: 

 

έως €5 εκ.  
 
 
€5 εκ.- €10 εκ. 
 
 

        €10 εκ.- €20 εκ 
 
 
€20 εκ.- €30 εκ 
 
 
€30 εκ.- €50 εκ 
 
 
€100 εκ.- €150 εκ 
 
 
€150 εκ.- €200 εκ 

 
 

άνω των €200 εκ 

€500 (Ετήσια 
χρέωση €2.000) 
 
€750 (Ετήσια 
χρέωση €3.000) 

 
€1.000 (Ετήσια 
χρέωση €4.000) 
 
 €1.500 (Ετήσια 
χρέωση €6.000) 

    
€1.500 (Ετήσια 
χρέωση €6.000) 

 
€2.000 (Ετήσια 
χρέωση €8.000) 
 
€2.500 (Ετήσια 
χρέωση €10.000) 

 
     Για κεφαλαιοποίηση 

πέραν των €200 εκ 
-€10 ανά 
εκατομμύριο 
(Ετήσια χρέωση 
€40 ανα 
εκατομμύριο) 

 

έως €5 εκ.  
 
 
€5 εκ.- €10 εκ. 
 
 

        €10 εκ.- €20 εκ 
 
 
€20 εκ.- €30 εκ 
 
 
€30 εκ.- €50 εκ 
 
 
€100 εκ.- €150 εκ 
 
 
€150 εκ.- €200 εκ 

 
 

άνω των €200 εκ 

€500 (Ετήσια χρέωση 
€2.000) 
 
€750 (Ετήσια χρέωση 
€3.000) 

 
€1.000 (Ετήσια χρέωση 
€4.000) 
 
 €1.500 (Ετήσια 
χρέωση €6.000) 

    
€1.500 (Ετήσια χρέωση 
€6.000) 

 
€2.000 (Ετήσια χρέωση 
€8.000) 
 
€2.500 (Ετήσια χρέωση 
€10.000) 

 
     Για κεφαλαιοποίηση 

πέραν των €200 εκ -€10 
ανά εκατομμύριο 
(Ετήσια χρέωση €40 
ανά εκατομμύριο) 
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Μέγιστη Ετήσια 
χρέωση €25,000 

 Μέγιστη Ετήσια 
χρέωση €25,000 
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