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Κύριοι, 
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, όπως ήδη γνωρίζετε, έχει προχωρήσει στις 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να λειτουργεί ομαλά και να εξυπηρετεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους, με μεγάλο μέρος του προσωπικού να εργάζεται με εξ’ 
αποστάσεως σύνδεση στα συστήματα του. Με τον τρόπο αυτό, το ΧΑΚ 
λειτουργεί και εντός των Οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με 
τη λειτουργία του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
 
Με σκοπό την αποφυγή πιθανής εξάπλωσης του Κορωνοϊού (COVID-19) και 
στα πλαίσια διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας όλων, το Χρηματιστήριο 
θα ήθελε να ζητήσει από όλες τις εισηγμένες εταιρείες (Ρυθμιζόμενη και ΝΕΑ 
Αγορά) και τους Συμβούλους τους, όπως αποστέλλουν οποιεσδήποτε αιτήσεις 
αναφορικά με εισαγωγή νέων ή επιπρόσθετων αξιών στο ΧΑΚ, ηλεκτρονικά. 
Τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση θα πρέπει να υπογράφονται και να 
υποβάλλονται σαρωμένα, για σκοπούς εξέτασης κάθε αίτησης από το 
Χρηματιστήριο. Τα πρωτότυπα έγγραφα θα υποβάλλονται σε μεταγενέστερο 
στάδιο, εφόσον έχουν οριστικοποιηθεί τα ήδη υποβληθέντα και οπωσδήποτε 
πριν από την  έναρξη διαπραγμάτευσής των επιπρόσθετων ή νέων αξιών. 
 
Η πιο πάνω διαδικασία για υποβολή σαρωμένων υπογεγραμμένων εγγράφων,  
θα ακολουθείται στο παρόν στάδιο και από όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να 
εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής στην ΝΕΑ του ΧΑΚ, υπό εξέταση 
αιτηθέντων Συμβούλων Εισαγωγής ή για έγγραφα που ζητήθηκαν και 
αναμένονται να υποβληθούν, από υφιστάμενους Σύμβουλους Εισαγωγής.  
 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα πρέπει να αποστέλλονται οι αιτήσεις είναι 
info@cse.com.cy , υπόψη Διεύθυνσης Αγοράς και  Εισαγωγής Αξιών και θέμα, 
είτε Εισαγωγή Νέων ή Επιπρόσθετων αξιών, είτε Σύμβουλος Εισαγωγής.   
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Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόηση και για τη μέχρι σήμερα 
συνεργασία σας. 
 
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος παρακαλώ 
επικοινωνήστε με το Χρηματιστήριο με τις κες. Μαρία Πέτσα ή Ελίζα 
Στασοπούλου στο τηλέφωνο 22712300 ext.3. 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις τυχόν χρειάζεστε. 
 
Ευχαριστούμε. 
 
Με εκτίμηση 

 
 
Νίκος Τρυπάτσας 
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής  
 
 
 

 


