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Κ.Γ.Π. 154/2020

Αριθμός 154
ΟΓΖΓΗΑ ΟΓ87-07(Α)
ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΚΤΠΡΟΤ
ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΔΠΔΝΓΤΣΩΝ
____________________
(Σξνπνπνηεηηθή ηεο Οδεγίαο ΟΓ87-07)
Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 96 θαη 104
ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ Νφκνπ ηνπ 2017, εθδίδεη ηελ
αθφινπζε Οδεγία:
πλνπηηθφο ηίηινο.
Κ.Γ.Π. 76/2019

1.

Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε Οδεγία ΟΓ87-07(Α) ηνπ 2020 γηα ην ΣΑΔ, ε
νπνία ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία ΟΓ87-07 ηνπ 2019 γηα ην ΣΑΔ.

2.

Ζ Οδεγία ΟΓ87-07 ηνπ 2019 ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν 10 απηήο,
ακέζσο κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν (8), ηεο αθφινπζεο λέαο ππνπαξαγξάθνπ:

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 10.

«(9)

(α)

ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (1) θαη
(2) θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο κε βάζε ηελ παξάγξαθν 58Α, ην
Σακείν δχλαηαη λα δεηά, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίζεη εληφο ηεοθαζνξηζζείζαο
παξάηαζεο, ηελ ππνβνιή κε εμειεγκέλεοθαηάζηαζεο επηιέμηκσλ
θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη κε φζα
αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (2),γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηαθηηθήο
εηήζηαο εηζθνξάο θάζε κέινπο ηνπ Σακείνπ ζε πνζνζηφ έλα ηνηο ρηιίνηο (1
ν/νν) ησλ επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ησλ
θαιππηφκελσλ πειάησλ ηνπ κέινπο. Ο ρξφλνο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ
πνζνχ ηεο εηζθνξάο θαζνξίδεηαη απφ ην Σακείν.

(β)

Με ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο γηα ηηο ππνπαξαγξάθνπο(1) θαη (2)κε βάζε ηελ παξάγξαθν
58Α, ε ηαθηηθή εηήζηα εηζθνξά εθάζηνπ κέινπο ηνπ Σακείνπ ππνινγίδεηαη
θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (3), (6) θαη (7) θαη ζχκθσλα κε
ηηο πξνζεζκίεο πνπ απνθάζηζε ε Δπηηξνπή κε βάζε ηελ παξάγξαθν 58Α
γηα ηηο ππνπαξαγξάθνπο (4), (5) θαη (6), κε ην κέινο ηνπ Σακείνπ λα
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηελ φπνηα δηαθνξά ζην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ
πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ. Ο ρξφλνο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο
εηζθνξάοπνπ πξνθχπηεη σο δηαθνξά θαζνξίδεηαη απφ ην Σακείν.».

Σξνπνπνίεζε ηεο
παξαγξάθνπ 11.

3.

Ζ ππνπαξάγξαθνο(2)(α) ηεο παξαγξάθνπ 11 ηεο Οδεγίαο ΟΓ87-07 ηνπ 2019
ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θξάζεο «ζε ζρέζε κε ηα επηιέμηκα θεθάιαηα θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ ηνπ, θαηά ην ακέζσο πξνεγνχκελν
έηνο» (πέκπηε, έθηε θαη έβδνκε γξακκή), κε ηε θξάζε «ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία
δηαζέζηκε εμειεγκέλε θαηάζηαζε επηιέμηκσλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ
ησλ θαιππηφκελσλ πειαηψλ ηνπ».

Πξνζζήθε λέαο
παξαγξάθνπ 58Α.

4.

Ζ Οδεγία ΟΓ87-07 ηνπ 2019 ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά ηελ
παξάγξαθν 58 απηήο, ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ:
«Παξάηαζε
πξνζεζκηψλ

Έλαξμε ηζρχνο.

5.

58Α. Ζ Δπηηξνπή, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε
Γεκνθξαηία επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκφξθσζεο κε νπνηαδήπνηε
απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη ζηελ Οδεγία, δχλαηαη λα απνθαζίδεη ηελ
παξάηαζήηεο ζε ρξφλν πνπ ε ίδηα ζα θαζνξίζεη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε
ηεο.».

Ζ παξνχζα Οδεγία ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.

