ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι,
στη συνεδρία του ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013, αποφάσισε την επιβολή διοικητικού
προστίμου ύψους €5.000 στην ΚΕΠΕΥ iFOREX (Cyprus) Ltd (‘η Εταιρεία’) για παράβαση
του άρθρου 36(1)(α) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’) και της
παραγράφου 6 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 του 2012 (‘η Οδηγία’)
Η Επιτροπή κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι, από έλεγχο που διενεργήθηκε στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.iforex.gr, στις 24 και 28 Μαΐου 2013, οι διαφημιστικές της
ανακοινώσεις, σε πελάτες ή πιθανούς πελάτες δεν ήταν ακριβείς και σαφείς και δεν
διασφάλισε ότι αυτές πληρούν τους όρους της παραγράφου 6(2) της Οδηγίας ΟΔ144-200702.
Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου αναφορικά με την πιο πάνω
παράβαση, λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:
 Η σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης στο άρθρο 42(3) του Νόμου, σε παραβάσεις
αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που
προέβλεψε για παραβάσεις του άρθρου 36(1)(α) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και
Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ήτοι €350.000 (τριακόσιες πενήντα
χιλιάδες ευρώ).
 Η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στη διασφάλιση της προστασίας του επενδυτικού
κοινού και των πελατών των ΚΕΠΕΥ.
 Οι διάφορες βελτιώσεις και διορθώσεις που έγιναν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με
σκοπό τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας. Συγκεκριμένα:
- Η Εταιρεία φαίνεται να έχει αποσυνδέσει από το διαδικτυακό της τόπο τις σελίδες με
τις δηλώσεις επενδυτών/ πελατών, οι οποίες έδιναν έμφαση σε πιθανά οφέλη και με
τρόπο που υποδηλώνει ότι η διενέργεια συναλλαγών σε forex είναι απλή και εύκολη.
- Κάτω από κάθε banner (δήλωση) η Εταιρεία πρόσθεσε μια σύντομη προειδοποίηση
ρίσκου: «Trading Forex and/ or CFDs and/ or Binary Options carry a high degree of
risk and may not be suitable for all investors» με σύνδεση ‘διαβάστε περισσότερα’, η
οποία παραπέμπει σε αναλυτική περιγραφή των κινδύνων που ενέχουν οι συναλλαγές
σε Forex/ CFDs.
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