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Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8.8.2014 (Κ.Δ.Π 379/2014).
Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα
άρθρα 10(2)(ε), 33, 48, 57 και 113 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων
του 1993 έως 2017 και του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Κανονισμών, αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με
τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως:

1. Με την προσθήκη στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 2.2.6 αυτής, μετά τη φράση
«των Οικονομικών του καταστάσεων» (2η γραμμή), της φράσης «(προκειμένου περί εκδότη
μετοχών)»
2. Με την προσθήκη στην παράγραφο 2.2.6 αυτής, μετά την υποπαραγράφου (δ), της
ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ε):
«(ε) ο οποίος είναι αποκλειστικά εκδότης Ομολόγων και καθυστερεί να εκδώσει τις
οικονομικές του καταστάσεις ή καθυστερεί να συμμορφωθεί όταν του ζητηθεί η διόρθωση ή
επανέκδοση αυτών για θεμελιώδες θέμα»
3. Με την αντικατάσταση στην παράγραφο μετά την πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου 2.2.6
αυτής, της λέξης «και» (2η γραμμή) με το σημείο στίξης «,» και στη συνέχεια με την
προσθήκη μετά το σημείο δ(iii) (3η γραμμή) της φράσης «και (ε)»
4. Με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου 2.2.6(Α) αυτής, της
φράσης «με εξαίρεση την έκδοση των Οικονομικών του καταστάσεων.», με τη φράση
«περιλαμβανομένης και της υποχρέωσης για έκδοση των οικονομικών του καταστάσεων και
της υποχρέωσης όταν του ζητηθεί η διόρθωση ή επανέκδοση αυτών για θεμελιώδες θέμα.»
5. Με την προσθήκη στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου 2.2.6 (Α) αυτής, μετά τη
φράση «του λόγου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ζ)», της φράσης «καθώς και του
λόγου της μη έκδοσης των οικονομικών του καταστάσεων/ μη συμμόρφωση όταν του
ζητηθεί η διόρθωση ή επανέκδοση αυτών για θεμελιώδες θέμα,»
6. Με την τροποποίηση του Παραρτήματος 17 αυτής, ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή από την Παράγραφο 2.3 του Πίνακα ΙΙ αυτού, της Σημείωσης.
(β) Με την διαγραφή από τη Σημείωση (στ) της παραγράφου 3 του Πίνακα IV αυτού, της
φράσης «ανά λογαριασμό Αποθετηρίου».
(γ) Με την προσθήκη στην παράγραφο Γ του υποπίνακα Γ του Πίνακα V αυτού, μετά την
υποπαράγραφο 4, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου 5:

5.

«Περιγραφή Χρέωσης

Δικαίωμα
Αγοράς

Δικαίωμα για τις ακόλουθες εταιρικές δραστηριότητες:

€100
ανά
εταιρική
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* μείωση ονομαστικής αξίας
* μείωση εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου
* διαίρεση ονομαστικής αξίας (split)
* αντίστροφη υποδιαίρεση ονομαστικής αξίας σύμπτυξη
(reverse split)

δραστηριότητα»

(δ) Με την προσθήκη στον Πίνακα VI αυτού, μετά την παράγραφο 4, των ακόλουθων νέων
υποπαραγράφων 5 και 6:
«5.
6.

Δικαίωμα για τροποποίηση όρων ομολόγων που είναι
ήδη εισηγμένα
Δικαίωμα για πρόωρη εξαγορά ή ακύρωση μέρους
εισηγμένων ομολόγων

€350
€250»

(ε) Με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 24 του Πίνακα VIII αυτού, της ακόλουθης
νέας Σημείωσης:
«Σημείωση: Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για έκδοση κωδικού LEI και την
καταβολή του σχετικού αντιτίμου, δεν θα γίνεται επιστροφή του εν λόγω αντιτίμου αν
για οποιοδήποτε λόγο η αίτηση δεν προχωρήσει.»
(στ) Με την προσθήκη στο τέλος του Πίνακα VIII αυτού, μετά την παράγραφο 26, της
ακόλουθης νέας παραγράφου 27:
27.

Έκδοση βεβαίωσης εισηγμένου εκδότη

€30

Η παράγραφος 6 της Απόφασης αυτής τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από τη
δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
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