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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει ότι η άδεια λειτουργίας της Κυπριακής
Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών VPR Safe Financial Group Limited (LEI
5493005LFR3XVSOHOS43) (‘η Εταιρεία’), με αριθμό 236/14, έχει ανασταλεί μερικώς, δυνάμει
του άρθρου 10(1) της Οδηγίας ΟΔ87-05 για την Αναστολή και Ανάκληση Άδειας Λειτουργίας (‘η
ΟΔ87-05’), καθότι υφίστανται υπόνοιες για:
A.

Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση από μέρους της Εταιρείας ή μέσω του συνδεδεμένου
αντιπροσώπου της France Safe Media (‘ο ΣΑ’), τον οποίο όρισε και ενεργεί για λογαριασμό
της στη Γαλλία, με:
1.

Το άρθρο 22(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και
Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’) καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να
συμμορφώνεται διαρκώς με τον όρο που τίθεται στο άρθρο 17(2) του Νόμου
αναφορικά με τις οργανωτικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται
οι ΚΕΠΕΥ (θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών).

2.

Το άρθρο 25(1) του Νόμου καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να ενεργεί δίκαια, με
εντιμότητα και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες.

3.

Το άρθρο 25(3)(α) του Νόμου καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να διασφαλίζει ότι όλες
οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, τις οποίες
απευθύνει σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, είναι ακριβείς, σαφείς και μη
παραπλανητικές.

4.

Το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 εφόσον η Εταιρεία δεν φαίνεται να
συμμορφώνεται με την παράγραφο 5 της Οδηγίας για τον Περιορισμό της Διάθεσης,
Διανομής και Πώλησης των Συμβάσεων επί Διαφορών (CFDs) σε Ιδιώτες Πελάτες (ΟΔ
87-09), αναφορικά με την απαγόρευση συμμετοχής σε δραστηριότητες
καταστρατήγησης.

5.

Το άρθρο 26(1) του Νόμου καθότι η Εταιρεία δεν φαίνεται να διασφαλίζει ότι τα
φυσικά πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές ή πληροφόρηση σε πελάτες
για λογαριασμό της ιδίας, διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

6.

B.

Το άρθρο 26(3)(α) του Νόμου καθότι η Εταιρεία, κατά την παροχή των επενδυτικών
της υπηρεσιών, δεν φαίνεται να αντλεί από τον πελάτη πληροφορίες σχετικά με τη
γνώση και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα, σε σχέση με το συγκεκριμένο τύπο
προσφερόμενου ή αιτούμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει
κατά πόσον η προτεινόμενη επενδυτική υπηρεσία ή προϊόν είναι συμβατά με τον
πελάτη.

Ενδεχόμενη παράβαση από μέρους της Εταιρείας του άρθρου 30(2)(β) του Νόμου καθότι
δεν φαίνεται να ελέγχει τις δραστηριότητες του ΣΑ, ώστε να διασφαλίζει ότι η ίδια
συνεχίζει να συμμορφώνεται με το Νόμο.

Μερική αναστολή της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας σημαίνει την Απαγόρευση
παροχής/άσκησης επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων στην επικράτεια της Γαλλίας,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών μέσω του ΣΑ, το οποίο σημαίνει και τα
ακόλουθα:
1.

Απαγόρευση αποδοχής νέων πελατών από την επικράτεια της Γαλλίας και σύναψης με
αυτούς επιχειρηματικής σχέσης.

2.

Απαγόρευση διαφήμισης ως παροχέας επενδυτικών υπηρεσιών στην επικράτεια της
Γαλλίας. Για τη διασφάλιση τούτου, δεν επιτρέπεται η προώθηση/διαφήμιση υπηρεσιών σε
πελάτες ή δυνητικούς πελάτες στην επικράτεια της Γαλλίας και η επικοινωνία, καθ’
οποιονδήποτε τρόπο, με πελάτες ή δυνητικούς πελάτες στην επικράτεια της Γαλλίας για
τον σκοπό αυτό είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε μέσω τρίτων προσώπων με τους
οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία για την υποστήριξη πελατών, συμπεριλαμβανομένου του
ΣΑ.

3.

Απαγόρευση λήψης νέων καταθέσεων από υφιστάμενους πελάτες από την επικράτεια της
Γαλλίας, εκτός εάν αυτό αφορά την αποκλειστική περίπτωση της κάλυψης του
απαραίτητου αρχικού περιθωρίου υφιστάμενης ανοιχτής θέσης και ταυτόχρονα μετά από
δική τους ρητή απαίτηση.

Η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε στη βάση ευρημάτων που έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, η
αρμόδια εποπτική αρχή της Γαλλίας, Autorité des marchés financiers (‘AMF’).
Η Εταιρεία οφείλει, εντός δύο (2) μηνών, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς
συμμόρφωση με τις ανωτέρω πρόνοιες.
Καθ’ όλη τη διάρκεια αναστολής της άδειας λειτουργίας της, ως προβλέπεται στο άρθρο 9 της
ΟΔ87-05, η Εταιρεία, εφόσον οι υφιστάμενοι πελάτες της το επιθυμούν, δύναται να προβαίνει
στις πιο κάτω ενέργειες χωρίς να θεωρηθεί ότι παραβαίνει τις πρόνοιες του άρθρου 9(7)(α) της
ΟΔ87-05:
1. Να ολοκληρώσει όλες τις ενώπιον συναλλαγές της ιδίας και των πελατών της, ως οι οδηγίες
τους.
2. Να αποδώσει όλα τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναλογούν στους
πελάτες της.
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