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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το εδάφιο (1) του άρθρου 181 των περί Αξιών
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:
Συνοπτικός
τίτλος

1.

Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Διαγραφής Κινητών Αξιών από το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Κατόπιν Αίτησης της Εκδότριας Εταιρείας Οδηγία του
2015.

Ερμηνεία

2.

(1)

73(Ι) του 2009
5(Ι) του 2012
65(Ι) του 2014
135(I) του 2015

Στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που
διέπεται από τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο, ως αυτός
εκάστοτε ισχύει·
«Νόμος» σημαίνει τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο του
1993, ως αυτός εκάστοτε ισχύει·

131(Ι) του 2014
11(Ι) του 2015

«οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων» ή «ΟΕΕ» έχει την έννοια που
αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών
Επενδύσεων Νόμου, ως αυτός εκάστοτε ισχύει·
«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες» ή «ΟΣΕΚΑ» έχει την
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Ανοικτού Τύπου
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, ως αυτός εκάστοτε ισχύει·

78(Ι) του 2012
88(Ι) του 2015

«προτείνων» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί
Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου, ως αυτός εκάστοτε ισχύει·

41(Ι) του 2007
47(Ι) του 2009
7(Ι) του 2015

«Συμβούλιο» σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου ιδρυόμενο
Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου·
«Χρηματιστήριο» σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου
ιδρυόμενο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Σκοπός και έκταση
εφαρμογής

3.

(2)

Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της υποπαραγράφου (1), όροι που
χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την
έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο.

(3)

Όπου στην Οδηγία γίνεται αναφορά στον Νόμο, νοούνται και οι κατ’
εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

(1)

Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και η
τηρητέα διαδικασία για τη διαγραφή κινητών αξιών από το Χρηματιστήριο
κατόπιν υποβολής αίτησης στο Συμβούλιο από εκδότρια εταιρεία.
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Προϋποθέσεις για
υποβολή αίτησης
διαγραφής

4.

(2)

Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται σε εκδότρια εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες
διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά μετοχών του Χρηματιστηρίου για τρία
(3) συνεχόμενα έτη.

(1)

Υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην υποπαράγραφο (2), εκδότρια
εταιρεία δύναται να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο για τη διαγραφή των
κινητών αξιών της από το Χρηματιστήριο κατόπιν:
(α)

ολοκλήρωσης της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς σύμφωνα με το
άρθρο 36 των περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμων του 2007
έως 2015, ή

(β)

διενέργειας δημόσιας πρότασης όταν ο προτείνων έχει αποκτήσει ή
κατέχει, σε συνέχεια αποδοχής της δημόσιας πρότασης, ποσοστό πέραν
του ενενήντα τοις εκατόν (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
εκδότριας εταιρείας και έχει ενημερώσει για την πρόθεση διαγραφής των
κινητών αξιών στο έγγραφο δημόσιας πρότασης που προβλέπεται στο
άρθρο 19 των περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμων του 2007
έως 2015, ή

(γ)

έγκρισης ψηφίσματος σε Γενική Συνέλευση για τη διαγραφή των κινητών
αξίων, για την οποία:
(ι) δίδεται ειδοποίηση είκοσι μίας (21) τουλάχιστον ημερών και ορίζει την
πρόθεση όπως εγκριθεί το ψήφισμα δυνάμει της παρούσας παραγράφου,
και
(ιι) η σχετική ειδοποίηση συνοδεύεται από το Μνημόνιο που αναφέρεται
στην παράγραφο 5,
και το οποίο εγκρίνεται με ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατόν
(90%) των παρευρισκομένων που κατέχουν δικαίωμα ψήφου, ή

(δ)

Μνημόνιο

5.

λήψης έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μετατροπή της
εκδότριας εταιρείας, είτε σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε
κινητές αξίες είτε σε οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων, με τη μορφή
εταιρείας επενδύσεων και, κατά τη διαδικασία της μετατροπής, η εκδότρια
εταιρεία έχει εξασφαλίσει ψήφισμα σε Γενική Συνέλευση, για την οποία
δίδεται ειδοποίηση ως για ειδικό ψήφισμα, για τη διαγραφή των κινητών
αξιών με ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) των
παρευρισκομένων που κατέχουν δικαίωμα ψήφου.

(2)

Εκδότρια εταιρεία δεν δύναται να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο κατά τα
προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (1) για τη διαγραφή των μετοχών της οι
οποίες είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου, εάν στη
ρυθμιζόμενη αγορά διαπραγματεύονται τίτλοι της μετατρέψιμοι σε μετοχές.

(3)

Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για διαγραφή κινητών αξιών των οποίων η
διαπραγμάτευση βρίσκεται σε αναστολή εφόσον εκπληρώνεται μία εκ των
προϋποθέσεων της υποπαραγράφου (1).

(1)

Εκδότρια εταιρεία η οποία καταρτίζει Μνημόνιο για την εξασφάλιση ψηφίσματος
διαγραφής των κινητών αξιών της, περιλαμβάνει σε αυτό τουλάχιστον τα
ακόλουθα –
(α)

Εξήγηση του λόγου αποστολής του Μνημονίου και του θέματος για το
οποίο ο κάτοχος των κινητών αξιών καλείται να λάβει απόφαση στη
Γενική Συνέλευση.

(β)

Λεπτομέρειες των κινητών αξιών στις οποίες θα αναφέρεται η αίτηση για
διαγραφή.

(γ)

Λεπτομερή ανάλυση των λόγων για τους οποίους προτείνεται η διαγραφή
των κινητών αξιών και η προτεινόμενη ημερομηνία διαγραφής.

(δ)

Λεπτομερή ανάλυση των πλεονεκτημάτων ή/και κινδύνων
ενδεχομένως να προκύπτουν από τη διαγραφή των κινητών αξιών.

που
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(2)

(ε)

Πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες ούτως ώστε ο κάτοχος των
κινητών αξιών να είναι σε θέση να λάβει ενημερωμένη απόφαση.

(στ)

Πληροφορίες για τους σκοπούς και προθέσεις της εκδότριας εταιρείας
μετά τη διαγραφή των κινητών αξιών ή/και επιχειρηματικό πλάνο.

(ζ)

Πληροφορίες αναφορικά με τυχόν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και τους υπαλλήλους της εκδότριας
εταιρείας, σε περίπτωση έγκρισης της διαγραφής.

(η)

Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά πόσον, κατά την άποψή του, η
διαγραφή των κινητών αξιών είναι ή όχι προς όφελος όλων των κατόχων
των κινητών αξιών.

(θ)

Πρόταση προς τους κατόχους των κινητών αξιών που δεν θα ψηφίσουν
υπέρ του ψηφίσματος για τη διαγραφή κατά τη Γενική Συνέλευση για την
αγορά, από την εκδότρια εταιρεία ή/και από οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο, τοις μετρητοίς και σε δίκαιη τιμή του ποσοστού που κατέχουν
στην εκδότρια εταιρεία, η οποία να συνοδεύεται από έκθεση ανεξάρτητου
εμπειρογνώμονα για το κατά πόσον η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι
δίκαιη, καθώς και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πρότασης. Η
πρόταση αυτή θα μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε μέθοδο που θα
είναι νομικά και πραγματικά εφικτή έχοντας υπόψη τις πραγματικές
συνθήκες και που θα επιτυγχάνει το δίκαιο της τιμής και μπορεί να
περιλαμβάνει, όχι εξαντλητικά, αγορά από υφιστάμενους μετόχους ή τρίτα
πρόσωπα, επαναγορά μετοχών από την εκδότρια εταιρεία, μείωση
κεφαλαίου της εκδότριας εταιρείας και άλλα.

Για σκοπούς της υποπαραγράφου (1)(θ), δίκαιη τιμή σημαίνει τη μέση τιμή
κλεισίματος των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών διαπραγμάτευσης των
μετοχών ή την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή με βάση τις τελευταίες
δημοσιευμένες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εκδότριας εταιρείας,
οποία από τις δύο τιμές είναι η υψηλότερη.
Νοείται ότι στην περίπτωση εκδότριας εταιρείας η οποία καταρτίζει
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή
καθορίζεται με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες ενοποιημένες ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις.

Περιεχόμενο
αίτησης

6.

(3)

Το Μνημόνιο ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο μαζί με την ανακοίνωση της
εκδότριας εταιρείας για την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης
στην οποία θα εξεταστεί η διαγραφή των κινητών αξιών της.

(1)

Η αίτηση της εκδότριας εταιρείας στο Συμβούλιο για τη διαγραφή των κινητών
αξιών της από το Χρηματιστήριο είναι γραπτή και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

(2)

(α)

το όνομα της εκδότριας εταιρείας,

(β)

λεπτομέρειες των κινητών αξιών στις οποίες αναφέρεται η αίτηση,

(γ)

ιστορικό και επεξήγηση των λόγων για τους οποίους υποβάλλεται η
αίτηση,

(δ)

την ημερομηνία από την οποία προτείνεται να ισχύσει η διαγραφή,

(ε)

όπου εφαρμόζεται, αντίγραφο του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης
για τη διαγραφή των κινητών αξιών, μαζί με αντίγραφο του Μνημονίου
κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5,

(στ)

όπου εφαρμόζεται, λεπτομέρειες για τη διαδικασία υλοποίησης της
πρότασης, σύμφωνα με το Μνημόνιο, προς τους κατόχους των κινητών
αξιών που δεν ψήφισαν υπέρ της διαγραφής κατά τη Γενική Συνέλευση.

Το Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να ζητήσει από την εκδότρια εταιρεία
πληροφορίες ή/και στοιχεία τα οποία κρίνει απαραίτητα σχετικά με την
υποβληθείσα αίτηση.
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Διαγραφή
κινητών αξιών

7.

(1)

Το Συμβούλιο οφείλει, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής
πλήρους συμπληρωμένης αίτησης, να λάβει απόφαση για τη διαγραφή των
κινητών αξιών της εκδότριας εταιρείας από το Χρηματιστήριο.

(2)

Η αίτηση θεωρείται πλήρως συμπληρωμένη εφόσον περιλαμβάνει όλες τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6.

(3)

Το Συμβούλιο αποφασίζει τη διαγραφή κινητών αξιών εκδότριας εταιρείας από
το Χρηματιστήριο στην περίπτωση που εκπληρώνεται μία εκ των
προϋποθέσεων της παραγράφου 4(1) και η απόφαση τίθεται σε ισχύ εφόσον (α)

το Συμβούλιο ενημερωθεί ότι έχει υλοποιηθεί η πρόταση προς τους
κατόχους των κινητών αξιών που δεν ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος
για τη διαγραφή κατά τη Γενική Συνέλευση για την αγορά του ποσοστού
που κατέχουν στην εκδότρια εταιρεία,

(β)

η εκδότρια εταιρεία αποπληρώσει, τα μέχρι την ημερομηνία λήψης της
απόφασης για τη διαγραφή των κινητών αξιών της, τυχόν οφειλόμενα -

Κ.Δ.Π. 379/2014
Κ.Δ.Π. 500/2014
Κ.Δ.Π. 533/2014
Κ.Δ.Π. 69/2015
Κ.Δ.Π. 144/2015
Κ.Δ.Π. 157/2015
Κ.Δ.Π. 206/2015
Κ.Δ.Π. 225/2015
Κ.Δ.Π. 303/2015
Κ.Δ.Π. 312/2015
Κ.Δ.Π. 340/2015

(i)

τέλη και δικαιώματα προς το Χρηματιστήριο με βάση το
Παράρτημα 17 των Κανονιστικών Αποφάσεων του Συμβουλίου
του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του
Χρηματιστηρίου, ως εκάστοτε ισχύει, και

Κ.Δ.Π. 75/2013

(ii)

ετησία δικαιώματα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βάση
την περί των Ετήσιων Δικαιωμάτων Οδηγία ΟΔ190-2007-07 του
2013, ως εκάστοτε ισχύει.

Απόσυρση
αίτησης διαγραφής

Οφειλές

Έναρξη ισχύος

8.

9.

10.

(4)

Η απόφαση του Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (3)
κοινοποιείται στην εκδότρια εταιρεία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

(1)

Εκδότρια εταιρεία, με γραπτό αιτιολογημένο αίτημα στο Συμβούλιο, δύναται να
αποσύρει την αίτηση που υπέβαλε κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6,
πριν τη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο.

(2)

Το Συμβούλιο, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, δύναται να απορρίψει το αίτημα
της εκδότριας εταιρεία κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (1) και να
προχωρήσει σε εξέταση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή των κινητών
αξιών εφόσον κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς συμμόρφωσης με το Νόμο και
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών διοικητικών
πράξεων.

(1)

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 7(3), η διαγραφή των κινητών
αξιών εκδότριας εταιρείας από το Χρηματιστήριο δεν την απαλλάσσει από την
υποχρέωση για αποπληρωμή οποιοδήποτε οφειλών προς το Χρηματιστήριο
και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2)

Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής οφειλόμενων ποσών, είναι δυνατή η
λήψη δικαστικών μέτρων για την είσπραξη τους.

Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
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