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Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε να τροποποιήσει τους Κανόνες Συναλλαγών που
δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27 Οκτωβρίου 2006 (ΚΔΠ
409/2006 ως έχουν τροποποιηθεί), σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το άρθρο 22
των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και ο Κανονισμός 33 των περί
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, ως ακολούθως:

1. Με τη διαγραφή από τον Πίνακα των Περιεχομένων αυτών, της παραγράφου 4.3 και 4.3.(Α)
και στη συνέχεια με την προσθήκη της νέας παραγράφου 4.3 ως ακολούθως:
«4.3. ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
4.3.1 Μέθοδοι διαπραγμάτευσης
4.3.2 Περίοδοι
4.3.3 Όρια διακύμανσης
4.3.4 Προσδιορισμός τιμής ανοίγματος-κλεισίματος
4.3.5 Πίνακες»
2. Με τη διαγραφή της παραγράφου 4.3. και 4.3.(Α) αυτών και στη συνέχεια με την προσθήκη
της νέας παραγράφου 4.3 ως ακολούθως:
«4.3

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
4.3.1

Μέθοδοι διαπραγμάτευσης
Οι Αξίες της Αγοράς Επιτήρησης θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με
τη χρησιμοποίηση των Μεθόδων 1, 2, 3 και 6 (6-1, 6-2, 6-3).

4.3.2

Περίοδοι
Οι περίοδοι κάθε μεθόδου διαπραγμάτευσης στην Αγορά
Επιτήρησης καθορίζονται με Απόφαση του Συμβουλίου του
Χρηματιστηρίου που ανακοινώνεται κατ’ ελάχιστον 24 ώρες
προηγουμένως.

4.3.3

Όρια Διακύμανσης
Το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών των αξιών της
Αγοράς Επιτήρησης
εκτός Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών και
Δικαιωμάτων Προτίμησης, θα είναι κλιμακούμενο ως την συνέχεια
προβλέπεται:
(α)
Το πρώτο όριο διακύμανσης των τιμών θα είναι +10% ή 10% επί της τιμής εκκίνησης της αξίας (τιμή αναφοράς).

(β)
Εφόσον εντολές αγοράς στο ανώτατο όριο ή εντολές
πώλησης στο κατώτατο όριο παραμείνουν ανεκτέλεστες στις
καλύτερες τιμές αγοράς ή πώλησης για δεκαπέντε (15) συνεχόμενα
λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο
+20% ή -20% αντίστοιχα επί της τιμής εκκίνησης.
4.3.4

Προσδιορισμός τιμής ανοίγματος – κλεισίματος
(1) Η τιμή ανοίγματος κάθε αξίας που διαπραγματεύεται στην Αγορά
Επιτήρησης καθορίζεται διά της Μεθόδου 2 όπως στα παραδείγματα
του Παραρτήματος Α.
(2) Η τιμή κλεισίματος μιας αξίας στην Αγορά Επιτήρησης
υπολογίζεται ως εξής:
(i) Με τη Μέθοδο του Σταθμισμένου Μέσου Όρου του 30% των
τελευταίων πριν από την έναρξη της Μεθόδου 3 πράξεων, όπως
ορίζεται στο Παράρτημα Β των Κανόνων.
(ii) Σε περίπτωση όπου δεν έχουν εκτελεστεί συναλλαγές σε μία αξία
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ως τιμή κλεισίματος θα
προσδιορίζεται η τιμή εκκίνησης.

4.3.5

Πίνακες
Στην Αγορά Επιτήρησης λειτουργούν οι ακόλουθοι Πίνακες:
(α) Βασικός Πίνακας.
(β) Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών.»

