ΠΡΟΣ :

Εισηγμένες Εταιρείες/ Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου

ΑΠΟ:

Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΘΕΜΑ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τη
διαδικασία αποδοχής, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό πράξεων
που αφορούν άυλες αξίες του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού
Μητρώου κατόπιν αποδοχής δημόσιας προσφοράς ή άσκησης
δικαιώματος εξαγοράς, ΚΔΠ 96/2008 ως έχει τροποποιηθεί – παροχή
μητρώου μετόχων υπό εξαγοράς εταιρείας στον Προτείνοντα.
2. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης – Παράρτημα 3 της
Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του
Χρηματιστηρίου ΚΔΠ379/2014
3. Νέα Υπηρεσία: Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την ανάληψη
και τήρηση Μητρώων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
(ΟΕΕ).

ΗΜΕΡ.:

16 Νοεμβρίου 2018

ΑΡ. ΕΓΚ.: 09-2018, 12-2018, 11-2018
Κύριοι,
Πληροφορείστε ότι το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει αποφασίσει
να προχωρήσει στις ακόλουθες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου του
Χρηματιστηρίου:
1. Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία
αποδοχής, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό πράξεων που αφορούν
άυλες αξίες του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών
(ΚΔΠ 96/2008 - ως έχει τροποποιηθεί).
Με την προτεινόμενη αλλαγή, καθορίζεται ότι το Χρηματιστήριο θα παρέχει το
μητρώο των μετόχων της υπό εξαγοράς εταιρείας στο οποίο θα παρουσιάζεται το
ονοματεπώνυμο, αριθμός αξιών και διεύθυνση των μετόχων, στον Προτείνοντα,
αφού προηγουμένως ο Προτείνοντας αποστείλει στο Χρηματιστήριο την έγκριση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφορά κατά πόσον τον έχει εξαιρέσει από
την υποχρέωση ταχυδρόμησης του Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης. Η
αλλαγή θα γίνει προκειμένου να μπορεί ο Προτείνοντας να εκπληρώσει την εκ
του Νόμου υποχρέωση του για ταχυδρόμηση του εγγράφου της Δημόσιας
Πρότασης. Παρομοίως τα στοιχεία δίνονται επίσης σε περίπτωση εξαγοράς
(squeeze out).
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Το κείμενο της προτεινόμενης τροποποίησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου, στο μέρος ‘Νομικό Πλαίσιο’, ‘Προτεινόμενη Νομοθεσία’, με
τίτλο: Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία
αποδοχής, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό πράξεων που αφορούν άυλες
αξίες του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΔΠ
96/2008 - ως έχει τροποποιηθεί) στο σύνδεσμο http://www.cse.com.cy/elGR/legal-framework/proposed-legislation/
2. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Παράρτημα 3 ΚΔΠ 379/2014
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας του Χρηματιστηρίου για επικαιροποίηση των
προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών στην
Οργανωμένη Αγορά του ΧΑΚ, προτείνεται η τροποποίηση του Παραρτήματος 3
– Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με
τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί),
επιφέροντας τις ακόλουθες προσθήκες/ τροποποιήσεις:

i. Προσθήκη στην πρόνοια Γ.3.1 της αναφοράς ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος.
ii. Προσθήκη νέας παραγράφου με αριθμό Β.3.6 ως ακολούθως:
«Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος δεν λαμβάνει ή δεν έχει λάβει από την
εταιρεία, εντός του 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη
αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Η μισθοδοσία των Εκτελεστικών και Μη-Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων θα
πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς ούτως ώστε οι επενδυτές να αντιλαμβάνονται τη
φιλοσοφία του πλάνου αμοιβών καθώς και της πραγματικές αμοιβές που δίδονται
σύμφωνα με το πλάνο αυτό.»
iii. Προσθήκη νέας παραγράφου με αριθμό Α1.12:
«Το μέγεθος και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να επιτρέπουν
την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το
μέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας. Το
Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να επιδιώκει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση
όλων των μετόχων και να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας».
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Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται προς τις εταιρείες το διοικητικό όργανο να είναι
επαρκώς διαφοροποιημένο όσον αφορά την ηλικία, το φύλο και το εκπαιδευτικό και
επαγγελματικό υπόβαθρο ώστε να αποτυπώνει ένα αρκούντως ευρύ φάσμα
εμπειριών και να διευκολύνει την εξαγωγή μιας ποικιλίας ανεξάρτητων
γνωμοδοτήσεων και κριτικών προκλήσεων».
3. Νέα Υπηρεσία: Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την ανάληψη και
τήρηση Μητρώων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ)
Το Χρηματιστήριο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα της Αγοράς, προτίθεται να
προσφέρει νέα υπηρεσία για την ανάληψη και τήρηση μητρώων Οργανισμών
Εναλλακτικών Επενδύσεων στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο
Αξιών. Έχει συνεπώς ετοιμάσει προσχέδιο Κανονιστικής Απόφασης για ρύθμιση
του θέματος αυτού, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.
Η προτεινόμενη νέα Κανονιστική Απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου, στο μέρος ‘Νομικό Πλαίσιο’, ‘Προτεινόμενη Νομοθεσία’, με
τίτλο: Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την ανάληψη και τήρηση Μητρώων
Οργανισμών
Εναλλακτικών
Επενδύσεων
(ΟΕΕ),
στο
σύνδεσμο
http://www.cse.com.cy/el-GR/legal-framework/proposed-legislation/
Παρακαλώ σημειώστε ότι τα τέλη και δικαιώματα για τη νέα αυτή υπηρεσία είναι
υπό διαμόρφωση και θα αποσταλούν με μεταγενέστερη εγκύκλιο.
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαβούλευση, για τις
προτεινόμενες αυτές τροποποιήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν συνεπώς να υποβάλουν τις θέσεις και απόψεις τους στο
ΧΑΚ μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, αποστέλλοντας τις μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο info@cse.com.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 22570308, με την αναφορά:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
Με εκτίμηση
Νίκος Τρυπάτσας
Αναπλ. Γενικός Διευθυντής
Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΚΣΕΠΕΥ
ΣΥΔΕΚ
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