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ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-24 & ΟΔ78-2012-24(Α)
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται
με τη διαδικασία κοινοποίησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
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Επικαιροποίηση των στοιχείων ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο
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Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των άρθρων
69(5) και 72(2) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου
του 2011 και για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο:
Επίσημη Εφημερίδα
ΕΕ: L 176,
10.07.2010, σ. 28

«Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας
2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με ορισμένες διατάξεις για τις συγχωνεύσεις αμοιβαίων
κεφαλαίων, τις δομές κύριου – τροφοδοτικού και τη διαδικασία
κοινοποίησης»,

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:
Συνοπτικός
τίτλος
Ερμηνεία

1.

2.

Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της πρόσβασης σε
πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδικασία κοινοποίησης
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες Οδηγία.
Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα και δεν ερμηνεύονται
διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο. Για την
εφαρμογή της παρούσας ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:
«Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών
Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.

78(I) του 2012

«Οδηγία»: σημαίνει την παρούσα Οδηγία.
Έκταση
εφαρμογής

3.

Η Οδηγία καθορίζει την έκταση των πληροφοριών που διατηρεί στην
ιστοσελίδα της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με
Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες.

Αρ.4598, 15.10.2012

Κ.Δ.Π. 391/2012

Αρ.4740, 20.12.2013

Κ.Δ.Π. 451/2013

Έκταση των
πληροφοριών
που είναι
προσβάσιμες
σύμφωνα με
το άρθρο 72
του Νόμου

4.

(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί στην ιστοσελίδα της,
σύμφωνα με το άρθρο 72 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών
Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2011 (εφεξής ο «Νόμος»),
πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

(α)
(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)
(η)
(θ)

(ι)

Τον ορισμό του όρου «διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ», όπως
ορίζεται στη νομοθεσία ή όπως εφαρμόζεται στην πράξη.
Τις υποχρεώσεις για το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο
παρουσίασης
των
διαφημιστικών
ανακοινώσεων,
συμπεριλαμβανομένων
όλων
των
υποχρεωτικών
προειδοποιήσεων και περιορισμών σχετικά με τη χρήση
ορισμένων λέξεων ή φράσεων.
Με την επιφύλαξη του Υποκεφαλαίου 3 του Κεφαλαίου 3 του
Μέρους ΙΙ του Νόμου, στοιχεία σχετικά με οποιεσδήποτε
πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στους
επενδυτές.
Στοιχεία σχετικά με εξαιρέσεις από κανόνες ή υποχρεώσεις
που διέπουν τις ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίζονται για τη
διάθεση ορισμένων μεριδίων ΟΣΕΚΑ, οι οποίες εφαρμόζονται
στο έδαφος της Δημοκρατίας, για ορισμένες κατηγορίες
μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή για ορισμένες κατηγορίες επενδυτών.
Τις υποχρεώσεις σχετικά με οποιαδήποτε αναφορά ή
μετάδοση πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
καθώς και η διαδικασία υποβολής επικαιροποιημένων
εκδόσεων των απαιτούμενων στοιχείων.
Τις υποχρεώσεις σχετικά με εισφορές ή άλλα ποσά που
καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε κατά την
έναρξη της διάθεσης των μεριδίων είτε περιοδικά στη
συνέχεια.
Τις υποχρεώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που καθίστανται
διαθέσιμες στους μεριδιούχους, σύμφωνα με το εδάφιο (1)
του άρθρου 70 του Νόμου.
Τις προϋποθέσεις σχετικά με τον τερματισμό διάθεσης
μεριδίων του ΟΣΕΚΑ στο έδαφος της Δημοκρατίας, από
ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος.
Λεπτομερές περιεχόμενο των πληροφοριών που απαιτεί η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο
τμήμα Β της επιστολής κοινοποίησης, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 584/2010 της Επιτροπής.
Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους σκοπούς
της παραγράφου 6 της παρούσας Οδηγίας.

(2) Οι πληροφορίες της υποπαραγράφου (1) παρέχονται με τη μορφή
λεπτομερούς περιγραφής ή συνδυασμού λεπτομερούς περιγραφής
και μίας σειράς αναφορών ή συνδέσμων με τις πηγές των
πληροφοριών.
Πρόσβαση της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
στα στοιχεία
ΟΣΕΚΑ που
κατάγεται από
άλλο κράτος
μέλος

5.

(1) Ο ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, υποχρεούται να
διασφαλίσει ότι καθίσταται διαθέσιμο ηλεκτρονικό αντίγραφο για κάθε
έγγραφο του άρθρου 93 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ στο
δικτυακό του τόπο, ή σε δικτυακό τόπο της Εταιρείας Διαχείρισης του
συγκεκριμένου ΟΣΕΚΑ ή σε άλλον δικτυακό τόπο που ορίζεται από
τον ΟΣΕΚΑ στην επιστολή κοινοποίησης η οποία υποβάλλεται
σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ,
καθώς και οποιεσδήποτε επικαιροποιήσεις αυτών των εγγράφων.
Κάθε έγγραφο που καθίσταται διαθέσιμο σε δικτυακό τόπο, όπως
ανωτέρω, παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή για κοινή χρήση.
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(2) Ο ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, υποχρεούται να
διασφαλίσει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να έχει ελεύθερη
πρόσβαση στο δικτυακό τόπο, όπως αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (1).
Επικαιροποίηση
των στοιχείων
ΟΣΕΚΑ που
κατάγεται από
άλλο κράτος
μέλος

6.

(1) Για την παραλαβή των κοινοποιήσεων σχετικά με τις
επικαιροποιήσεις και τις τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στα
έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 2 της
Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 7 αυτής,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει την ακόλουθη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):ucits.notifications@ cysec.gov.cy.
(2) Ο ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος, δύναται να
κοινοποιεί άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις
επικαιροποιήσεις και τις τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στα
στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 2 της
Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 7 αυτής,
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως
αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1). Η κοινοποίηση οιασδήποτε
επικαιροποίησης ή τροποποίησης κατά τα ανωτέρω, μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πραγματοποιείται είτε με περιγραφή
αυτής της επικαιροποίησης ή τροποποίησης είτε με την αποστολή, ως
επισυναπτόμενων, των νέων στοιχείων, όπως αυτά θα έχουν
διαμορφωθεί μετά από τη σχετική επικαιροποίηση ή τροποποίηση.
(3) Κάθε έγγραφο που επισυνάπτεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (2), παρέχεται
σε ηλεκτρονική μορφή για κοινή χρήση.

Πρόσβαση
των αρμόδιων
αρχών του
κράτους
μέλους
υποδοχής στα
στοιχεία
ΟΣΕΚΑ που
κατάγεται από
τη Δημοκρατία

7.

(1) Ο ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, υποχρεούται να
διασφαλίσει ότι καθίσταται διαθέσιμο ηλεκτρονικό αντίγραφο για κάθε
έγγραφο του εδαφίου (2) του άρθρου 67 του Νόμου στο δικτυακό του
τόπο, ή σε δικτυακό τόπο της Εταιρείας Διαχείρισης του εν λόγω
ΟΣΕΚΑ ή σε άλλο δικτυακό τόπο που ορίζεται από τον ΟΣΕΚΑ στην
επιστολή κοινοποίησης η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο
(1) του άρθρου 67 του Νόμου, καθώς και οποιαδήποτε
επικαιροποίηση αυτού του εγγράφου στις αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους υποδοχής. Κάθε έγγραφο που καθίσταται διαθέσιμο
σε δικτυακό τόπο, ως ανωτέρω, παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή για
κοινή χρήση.
(2) Ο ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, υποχρεούται να
διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής
δύνανται να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο δικτυακό τόπο, όπως
αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1).

Ενημέρωση
των στοιχείων
ΟΣΕΚΑ που
κατάγεται από
τη Δημοκρατία

8.

(1) Για την αποστολή των κοινοποιήσεων σχετικά με τις
επικαιροποιήσεις και τις τροποποιήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται
στα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 67 του
Νόμου, σύμφωνα με τα εδάφια (6) και (7) του άρθρου 67 του Νόμου,
ο ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, επικοινωνεί με τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχει ορίσει η
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.
(2) Ο ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από τη Δημοκρατία, κοινοποιεί άμεσα
όλες
τις
επικαιροποιήσεις
και
τις
τροποποιήσεις
που
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πραγματοποιούνται στα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του
άρθρου 67 του Νόμου, σύμφωνα με τα εδάφια (6) και (7) του άρθρου
67 του Νόμου, δια μέσου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αρμόδιων αρχών του
κράτους μέλους υποδοχής, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο
(1). Η κοινοποίηση οιασδήποτε επικαιροποίησης ή τροποποίησης
κατά τα ανωτέρω, δια μέσου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
πραγματοποιείται είτε με περιγραφή αυτής της επικαιροποίησης ή
τροποποίησης είτε με την αποστολή, ως επισυναπτόμενων, των νέων
στοιχείων, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μετά από τη σχετική
επικαιροποίηση ή τροποποίηση.
(3) Κάθε έγγραφο που επισυνάπτεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (2), παρέχεται
σε ηλεκτρονική μορφή για κοινή χρήση.
Έναρξη
ισχύος

9.

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

