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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’), σε συνέχεια των Αποφάσεων της που
δημοσιεύθηκαν στις 12 Ιουνίου 2015 και 2 Ιουλίου 2015, ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό ότι, κατόπιν απόφασης στη συνεδρία ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2015, έχει
αναστείλει εκ νέου την άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Εταιρείας Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών ‘CommexFX Ltd’ (‘η Εταιρεία’), με αριθμό 153/11, δυνάμει του
άρθρου 26(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων
Αγορών Νόμου (‘ο Νόμος’), στα πλαίσια εξέτασης κατά πόσο δικαιολογείται η
ανάκληση, ή μη, της άδειας λειτουργίας της, δυνάμει του άρθρου 25(1) του Νόμου,
καθότι:
- ενδεχομένως να μην συμμορφώνεται με το άρθρο 28(1) του Νόμου, για μη τήρηση
των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας που αναφέρονται στα άρθρα 12
(πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν), 13 (καταλληλότητα μετόχου) και 18
(οργανωτικές απαιτήσεις) του Νόμου, και
- έχει υποπέσει σε σοβαρές παραβάσεις σχετικών με τις προϋποθέσεις λειτουργίας
και υποχρεώσεις των ΚΕΠΕΥ διατάξεων του Νόμου και των δυνάμει αυτού
εκδιδομένων Οδηγιών (βλ. Απόφαση ΕΚΚ που δημοσιεύθηκε 6 Ιουλίου 2015).
Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε καθότι η συνέχιση λειτουργίας της Εταιρείας ενδέχεται
να θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των πελατών της και γενικά την εύρυθμη
λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Η αναστολή της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας
ισχύει μέχρι τη λήψη απόφασης από την ΕΚΚ για ανάκληση, ή μη, της άδειας
λειτουργίας της.
Για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της άδειας λειτουργίας, η Εταιρεία:
1. Δεν επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 26(5) του Νόμου, να παρέχει/ασκεί
οποιεσδήποτε υπηρεσίες/δραστηριότητες.
2. Οφείλει, εάν οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, χωρίς να θεωρηθεί ότι
παραβαίνει το άρθρο 26(5) του Νόμου,:

1

2.1. Να κλείσει όλες τις ανοιχτές θέσεις συμβολαίων των πελατών της, ή της ίδιας,
κατά την ημερομηνία λήξης τους, ή ενωρίτερα εάν το επιθυμεί ο πελάτης.
2.2. Να αποδώσει στους υφιστάμενους πελάτες της τα χρήματα τους και τα κέρδη
που τους αναλογούν.
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