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: Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και
Συμβούλους Επενδύσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

: 2 Σεπτεμβρίου 2003

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

: E10/2003/ΕΙΠ

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ

: Ε.Κ. 6.1.14

ΘΕΜΑ

: Διευκρινίσεις αναφορικά με τον περί Προσκλήσεως
Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμο του 2002 (Ν149(Ι)/2002).

Αναφορικά με τον περί Προσκλήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμο του 2002, ο
οποίος προνοεί για τις προϋποθέσεις διενέργειας πρόσκλησης στο κοινό προς
επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ήθελε να
διευκρινίσει τα ακόλουθα:
Α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διενέργεια πρόσκλησης εξαιρείται από τις
διατάξεις του Νόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3(2) και 3(3), θα
πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς στο Πληροφοριακό Μνημόνιο, ότι δεν έχει
χορηγηθεί άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Β. Στην αίτηση για εγγραφή, θα πρέπει να περιλαμβάνεται και δήλωση ότι τα
πρόσωπα, στα οποία απευθύνεται η πρόσκληση, έχουν τη γνώση και τις
ικανότητες να προβούν στις δικές τους εκτιμήσεις για τα χρηματοοικονομικά
μέσα ή έχουν πάρει επαγγελματική συμβουλή όσον αφορά την εν λόγω επένδυση.
Γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Πρόσκληση διενεργείται μέσω ΚΕΠΕΥ,
αναμένεται ότι θα τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Νόμου 148(Ι)/2002
και ότι οι ΚΕΠΕΥ θα ασκούν τη δραστηριότητα τους με τη δέουσα επιμέλεια,
υπευθυνότητα και επαγγελματική ευσυνειδησία.
Δ. Τέλος, τονίζεται ότι η χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη
διενέργεια πρόσκλησης προς το κοινό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4(1) του
Νόμου καθώς και στις περιπτώσεις όπου διενεργείται πρόσκληση κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 3(2) και 3(3), σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται η
χορήγηση άδειας από την Επιτροπή, δεν συνεπάγεται και την εισαγωγή των εν
λόγω χρηματοοικονομικών μέσων στο Χρηματιστήριο (γεγονός το οποίο θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και στο Ενημερωτικό Δελτίο / Πληροφοριακό
Μνημόνιο).
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